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Genoos Konferencija Truko
Šaukiama Kita Hagoj

LIETUVOS DELEGACIJA ĮRODO EUROPAI?- 
PAVOJŲ DEL LENKŲ UŽGROBTU ŽEMIŲ. "
BET VILNIAUS KLAUSIMAS ATMESTA.

UŽLA1KYMAS KARĖJ 
SUŽEISTŲJŲ

Washington. — Suv. Valstijų 
valdžia išleido suvirš du bilijo
nu ($2,000,000,000) dolarių iki 
gegužio mėnesio; užžiurėjimui ir 
sušelpimui sužeistų karėje bu
vusių savo vyrų. Dabar yra 
30,000 vyrų valdžios globoje li- 
gonbučiuose, gi-iki 1926 metų 
jų tikipia bus 3(5,000. Kas me
tai reiks išleisti $500,000,000 
užlaikymui ir lavinimui suko- 
neveiktų karės liekanų.

180,000 buvusių kariumenėje 
sunegalintų yyrjų dabar gauna 

[lavinimo pamokas pagal jų iš
galės pritaikytas, ir už juos val
džia moka ir jucįs užlaiko iki jie 
galės patįs sau pragyvenimą pa
sidaryti.

BOMBOS IR AREŠTAI | ANGLU IR FRANCUZŲ GINČAS DEL LIETU- 
UNIJŲ VADŲ 1 ------------------------------------ --------

Chicago. — Pereitą 'savaitę 
čia pasekmėje-darbininkų savi
tarpinės kovos, arba geriau sa
kant, unijistų sprogdinimų bu- 
'dinkų statomų su pagalba ne- 
unijistų, nušauta pora policistų. 
Du budinku bombomis susprog
dinus, policija pradėjo vytis ke
lis nužiūrėtus bombų išnešioto-1 
jus, kilo šau'dymaisi, ir du po-l 
Įleistai nušauta, vienas sužeis
ti

Neilgai trukus, policija užpuo-l 
lė ir darė kratas budavojimo 
amatų darbininkų unijų ofisuose I 
ir suareštavo Ghicagos Budavo
jimo Amatų Tarybos preziden
tą ir 150 kitų darbininkų vadų. 
Suimtų tarpe yra apie'20 mote-

VOS SOSTINES KLAUSIMO
\ (Lietuvos Inf. Biuras, Washingtone)

Gautomis žiniomis, Vilniaus 
ir Klaipėdos klausimas Genoos 
konferencijoj bus svarstoma ne
žiūrint Lenkų intrigų ir Pran
cūzų pasipriešinimu, šio klau-

Isimo diskusijų smulkmenas pa- 
I duoda Associated Press kores-
I pondentas gegužio 10 d. Del di-j 
dėlės to klausimo svarbos Lietu
viams, cituojame tuos žodžius:

I “Konferencija šaukusiu ju. vai-1
I . . v . , . k
Į stybių įgaliotiniai šiandien nu- 
' tarė kad politinių reikalų sub- 
komisija imtų oficialiai svarsty
ti klausimus °Rytų Galicijos ir 
Lietuvos; abi tos šalįs protestą-1 
vo prieš Lenkų karinę okupaci
ją jų teritorijų.

“Anglija ir Francuzija vėl at
sidūrė opozicijoj klausimo ar 
Galicijos ir Lietuvos padėtis tin-

I ka konferencijai svarstyti ar ne. 
Premjeras Lloyd George pąreiš-

Ikė jog Rytų Galicijos klausimas 
(yra vienas iš trijų klausimų ku- ] 
Irie jeigu nebus svarstyta ir iš- < 
rišta trumpoje ateityje gali iš- karną atsakymą:

.šaukti sumišimus Europoje. Ji
sai pasakė savo nusistatymą kad Valdyba yra pasiruošusi įsteig- 
Lietuvių peticiją aptarianti šie- ti betarpį arba tarpinį per kokią 
nų klausimą ir Lenkijos teisę kitą valstybę pačtu ir telegrafu 
užimti Vilnių ir Klaipėdą turi susisiekimą su'Lenkija kaip tik 
būti svarstyta ne -tik sub-komi- ’ 
sijoj bet, jeigu reikės, net ir 
konferencijos pilnoje sesijoje.
Galicijos klausimą svarstant, vi- 
ce-premjeras Barthou (Prancū
zas) prirodinėjo kad abiem tais 
klausimais jau esančios padary
tos sutartįs ir, be to, nesusipra-

kos sfera, ar Francuzijos. Kol 
kas konferencijoj pačioj ir viso 

I pasaulio opinijoj Anglijos pres
tižas stiprėja. Su tuo auga ir 
musų laimėjimo viltis.-

Bet net jeigu ir Genoos kon
ferencija nepatenkintų musų 
teisingų reikalavimų, tai galuti
nai vis dėlto klausimą išriš pat 
ti musų tauta, nors ir po didelių 
aukų ir vargų, nors ir tolimes
nėje ateityje, nes teisybės fizi
ne pajiega nugalėti negalima.

Genoa Nepriėjo Nieko 
ko Tikėjosi

Genoa. — Pasekmėj ekonomi
nės konferencijos sub-komisijos 
posėdžio kuriame buvo svarsty
ta Rusijos 'klausimas, konferen
cijos likimas atsistojo tokioje 

■keblioje padėtyje kad jau abe
jojama ar Anglų ir Francuzų 
nusistatymas tame reikale bus 
galima pakeisti.

Rusai savo atsakyme ant san
tarvės memorandumo pareiškia 
jog finansiniai skirtumai tarpe

Hagon Šaukiama kita Konferencija ir Kviečiama 
Amerika, tečiaus Suv. Valstijos Atsisako.

I Nebus Ramu iki Lenkai , 
Neišsikraustys — Sako 

Lietuviai I,
Genoa, geg. 14 d. — Kaip 1 

nebus prieita prie išrišimo p 
rubežių klausimo', atgrąži-1 
mas taikos Rytinėj Europoj |[ 
nebus galima iki Lenkija -i 
nepasitrauks iš Vilniaus te- kitll valstybių ir Rusijos turi bu- 
ritorijos, sulyg sutarties pa-D* giliau išstudijuota, ir pasiūlo 
darytos tarp Lenkijos ir sudaryti maišytą komisiją tų 
Lietuvos spalio 7 d. 1920 m., ’ ’ 
— sako Lietuvių delegacijos 
išleistas pareiškimas Ekono-1 
minėj Konferencijoj.

Pirmininkas Azerbeidža-I 
no delegacijos, ‘kuri nebuvo Į Į

DARBAI
'IR DARBININKŲ ŽINIOS |

Susprogdinta kasykla. Pitts
burgh, Pa. — Penn miestelyje 
dinamitu susprogdinta anglia- 
kasykla. To pasekmėj suimta 
12 žmonių. Jie visi bus tardo
ma; Suardyta kasykla stovėjo 
nuo streiko pradžios. Areštuo
ti vyrai, kaip suardytos kasyk
los savininkas sakė girdėjęs, ta
rėsi susprogdint kitą kasyklą,

- taigi prie anos kasyklos nuvy
kus policija rado juos automo
biliuose ir suėmė.

Netoli Uniontown, Pa., taipgi 
surengta eksplozija kasyklos 
garo gaminimo įstaigoj.

Fayette apskrityje kompani
jos išmetinėja iš savo namų vi
sų streikuojančių darbininkų 
šeimynas. Pirm išmetimo, bu
vo visiems pranešta gryžti dar
ban, nežiūrint ar priklausė prie 
unijos ar ne. Darbininkams ne
paklausius, jie metama lauk.

West Virginia valstijos ang
liakasių teismas tebesitęsia. Iš
keliamą prirodymų prieš unijis- 
tų darbininkų vadovus buk jie 
išdavę tūkstančius pinigų -pirki
mui sukilėliams ginklų užėmi- 

*mui kompanijų kasyklų. Tuo
se mūšiuose apie metai atgal žu- I 
vo keliolika žmonių.

Kariumenės vadas kaltinamas 1
ferenciją. Lloyd George sa
ko jog Rusai dar turi teisę 
gauti ilgiau laiko atsakymui 
ant reikalavimu. Prie to 
Lloyd George sutiko kad 
Galicijos ir Vilniaus 'klausi
mai Genooj nebūtų svarsto
ma. Konferenciją nori už
baigti gegužio 20 d.

klausimų išrišimui.
Tas Rusų atsakymas atmeta 

santarvės pasiūlytą tribunalę 
sistemą sutaikymui reikalavimų 
svetimų žemių iš Rusijos.

Anglijos premjeras ir visa de- 
konferenciją priimta, pada-į'egac*Ja Rusų pasiūlymą priėmei 
vg protestą prieš bolševiku | ’r Pr*e to dar pareiškė jog sten- 
užgrobimą jų žemės ir prieš 
Rusų pastangas išnaudoti jų 
gamtinius turtus aliejaus ir 
naftos. Amerikos ir Euro
pos kapitalistus jis perserg- 
sti kad nedarytų jokių kon
traktų su bolševikais naudo
jimui Azerbeidžano žemėse 
turtų, nes tie kontraktai ne
bus pripažinti tenai.

Gegužio 16 d., 'Amerikai 
atsisakius nuo Hagos kon-l 
ferencijos, Francuzai suma
nė tuoj užbaigti Genoos kon- Į

už mėtymą bombų prieš martuo
jančius kuomet .jam nebuvo įsa
kymo tai daryti, teisinasi jog 
taip .daręs apsigynimui, nes dar
bininkų skaičius buvo didesnis. 
Jis mėtė gazines bombas.

Ohio valstijos industrijų per
žvalgą darant, pasirodo jog Ak- 
rbno gurno darbai beveik nepri
siekia 1920 metais buvusios 

’didėlės produkcijos.
- Puodininkystės darbai po sa
vaitės apsilpnėjimo eina gerai.

Plieno produkcija laikosi ant 
70 nuoš. laipsnio normalio.

Gelžkeliai turi progos padir
bėti gabenime anglies iki ežero 

• nuo kur paskui laivais gabena
ma į kitas paežerines vietas.

Balandžio mėnuo parodė di- 
džiausį dirbančiųjų skaičių pa
kilimą visoje šalyje, tuo mėne
siu abclnai darbų gavo daugiau 
žmonių negu kitais paskirais 
mėnesiais: šitas žinias surinko 
prezidento bedarbių konferenci
jos sekretorius Washingtone.

Iš 34 valstijų raportai rodo 
jog ant kiekvieno 100 darbų jo 
sutraukoje turimų, balandyje 
radosi po 150 aplikantų, gi ko
vo mėnesyje buvo po 182, va
sario mėn. po 205, o sausyje po 
226 darbininku. Tas reiškia su
mažėjimą ant 33 nuoš. aplikan
tų skaičiaus per pirmus ketu
ris mėnesius.

New Castle, Pa. — Netoli čio
nai užmušta trįs darbininkai Įlo
davę anglies vagoną, vagonui 
nukritus nuo relių, apvirtus ir 
darbininkus paspaudus.

E. Liverpool, O., puodų degi
nimo pečiui eksplodavus sužeis
ta devyni darbininkai.

Cincinnati, O., išėjo streikan 
unijistai čeverykų dirbėjai, še
ši tūkstančiai darbininkų palies- < 
ta streiku.

Numažinimas algų 
priežastis.

Quintam, Ga., lentų 
loj eksplodavus garus 
savininkas ir du darbininkai.

Anglijos audėjų bedarbių ma
žėjimas nuolatos darosi žymes
nis. Dar yra apie 180,000 ne
dirbančių vilnos ir vatos audė
ju-

Sheffield, Anglijoj, bedarbiai 
suagituoti tūlų ekstremistų pa
darė užpuolimą ant vienos dirb
tuvės. Išdaužyta daug langų. 
Pribuvus policija riaušininkus 
išvaikė.

Sumanyta Kita Konfe
rencija Hagoj

Washington, geg. 16 d. — Gal 
kartais S. V. ir prisidės prie san
tarvės aptarimams Rusijos pa
dėjimo, sako paskutinės žinios.

Washington. — Nepriėjus jo
kio galo Rusijos klausimuose, 
Genooj kilo sumanymas pada
ryti posėdįt Hagoj, kur įsteigta 
visasvietinė taikos tribūna, ir 
į tą konferenciją užkviesta Su
vienytos Valstijos. _ši konferen
cija sumanyta ant birželio 15 d.

Suv. Valstijų valdžia nuo da
lyvavimo atsisakė, kadangi per
mato jog dalykas tik tuo užsi
baigs kiek pasiekta Genooj.

Teėjau, Suv. Valstijos norėtų 
dalyvauti prie kviečiančių  jų val
stybių atstovų tyrinėjimui eko
nominio Rusijos padėjimo, jeigu 
butų kalbama apie atgaivinimą 
Rusijoj produkcijos, be ko ne
gali būti tvirto pamato kredi
tams.

Pasekmėj dabartinio Rusijos 
į dalykus atsinešimo, Suv. Val
stijos nuo dalyvavimo atsisako.

Senatorius Borah, nežiūrint 
visko kito, reikalauja kad 
Valstijos Rusijos sovietų 
džią pripažintų.

Suv.
val-

streiko

pjovyk- 
užmušta

Rusai Griauna Komuniz
mo Pamatus

Maskva. — Sovietų valdžios 
daroma sumanymai išrasti bu
dus legalizuoti atgrąžinimą pri
vatinės nuosavybės teisių prie 
pinigų, industrijos ir agrikultū
ros produktų vidujiniame gyve
nime, taipgi teisę prie kitų nuo
savybių, Sykiu ir nejudinamo
sios. Tas parodo jog bolševikai 
jau atsidžiaugė komunizmu arba 
teorija kad “viskas visų”.

■ I gsis įvykinti visų tautų susita- 
i rimą neužpuldinėti viena kitos 
• dešimties metų bėgyje.

Bet. tuo laiku iš Paryžiaus 
. Prancūzų delegacijai pranešta 

, nesidėti į tarybas su Rusais;
j Prancūzų delegacijos pirmi- 
Ininkas Barthou sub-komisijos 
I posėdyje -pareiškė jog Prancūzi
ja niekad nesutiks ant sudėtinės 
komisijos kurioje dalyvauja pa
tįs Rusai, kuomet svarstoma 
apie Rusijos kreditus, skolas ir 
tvarkymą svetimos nuosavybės 
Rusijoje.

Lloyd George pareiškė jogei 
Rusų duotas atsakymas yra la
bai provokuojantis ir nepaten
kinantis, turintis sovietų diplo
matijos pobūdį, kurie visada iš
kėlė tokius argumentus tuo lai
ku kada žmonės ištiesų bandė 
daryti biznį. Bet, sako Lloyd 
George, iš Rusų pusės 
noras prieiti kokio nors 

Irimo jei galima.
Barthou pareiškė jog 

savaičių svarstymas Rusijos da
lykų Genooj nedavė pasekmių, 
ir dėlto' tolimesnis tų reikalų 
pavedimas svarstymui komisijai 
butų be naudos.

Rusijos reikalų rišimui, ■sako 
Prancūzai, geriau butų kad Ru
sų pačioj komisijoj nedalyvau
tų, paskiau gi gal Rusai galės 
į komisiją ineiti. Norima priei
ti prie kokio nors susitarimo 
tarp pačių valstybių Rusijos rei
kale, tada tik su Rusais kalbėti.

matosi 
susita-

penkių

Lenkija prieštarauja svarsty
mui rųbežių klausimo konferen
cijoj kur neutralės valstybės ir 
prieš kurias santarvė kariavo 
dalyvauja. Dauguma tų kivir- 
čių esą jau sutaikyta padarius 
sutartis .tarp pačių tų valstybių. 
Jeigu tas klausimas busią 
liama Lenkai, Rumanai ir 
ko-Slovakai iš konferencijos 
sitrauksią.

ke-
Ce-
pa-

šitokiems iš visų pusių ardy
mams esant, konferencija.nusto
jo visų vilčių atsiekti ekonomi
nės sutarties su Rusijos valdžia.

Jeigu konferencija suirtų, či- 
čerin pasiryžęs užtrukti pora sa
vaičių Berline ir padaryti paski
ras sutartis su įvairiomis valsty
bėmis, kurios su Rusija nori su
sitaikyt.

Prancūzai ir čia priekabių įie
ško. Nori išreikalauti Lloydo 
George sutikimo kad Rusams 
nebūtų pavelyta daryti paskiras 
sutartis -kolei eis tyrinėjimai ir 
kolei komisijos dirbs Rusijos 
klausimuose, be pačių Rusų da
lyvavimo tose komisijoje.

- Bolševikai Planavo Už-
1 griebt Čia Unijas

Glevelande kalbėdamas Mote- 
! riškų Drapanų Siuvėjų Unijos 

prezidentas pareiškė kaip bolše
vikai kėsinosi užvaldyti Ame
rikos unijas.

“‘Kuomet aš pereitais metais 
lankiausi Rusijoj”, sako Schles- 
singer, “turėjau' ilgą pasikalbė
jimą su Lenine, kuris supažin
dino mane su Bogračovu, pirmi
ninku sovietų adatos darbininkų 
amato internacionalu. Tasai Bo- 
gračev paskiau atvyko į Ameri
ką ir siūlė kad mūsų unija susi
vienytų su Trečiuoju Interna
cionalu.
tada jis pagrasino tversiąs ra
dikalę siuvėjų organizaciją šio
je šalyje, ir tikrino suplaišysiąs 
nė tik musų uniją bet ir 
darbininkų organizacijas 
rikoje. Aš jam parodžiau 
ir pasakiau eit ‘į peklą iš 
akių’. Pasakiau jam kad jis ap
leistų šią šalį kaip greičiausia 
gali, Nuo to laiko musų eilės 
buvo draskoma nesusipratimais 
kas paskiau patyriau buvo daro
ma išlaukinės intekmės. Lie
kasi aišku kad Bogračov yra už
pakalyj radikalių elementų, tai
gi mums lieka kovoti ne tik su 
godumu ir atkaklumų kapitalis
tų bet ir su raudonuoju pavoju
mi Amerikoje.” * *

Aš iš .jo pasijuokiau,

visas 
Ame- 
duris 
mano

Ne-

Italų

Mandatų Klausimai 
užbaigiama

Geneva. — Prancūzų ir 
pareikšti pasipriešinimai Tautų
Sąjungai vis atidedinėja Angli
jos paėmimą Palestinos po savo 
mandatu. Tas klausimas liko 
atidėta iki sekančio sąjungos 
posėdžio. Prancūzai priešinasi 
del to kad jie dar negali užimti 
po savo mandatu Syrijos.

Tautų Sąjungos kontrolė ant 
Albanijos irgi liko atmesta Ita
lijai pasipriešinus, iki nebus už
tikrinta jog tenai Italijos inte
resai bus apsaugota.

Sąjunga nutarė priimti į sa
vo narių tarpą likusias valsty
bes, Rusiją, Vokietiją, Turkiją, 
Vengriją ir Meksiką.

Vokiečiai-Lenkai Jau 
Susitaikė

Geneva, Šveicarija. — Gegu
žio 15 d. pasirašyta ekonominė 
sutartis tarp Vokietijos ir Len
kijos ir prieita prie susitaikymo 
Augš. (Silezijos klausime. Vi
sas dalykas užbaigta po vado
vyste Tautų Sąjungos, šita su
tartis išrašyta daug ilgesnė ne
gu didėji. Versalio sutartis Vo
kietiją pergalėjus. Mat Lenkai 
labai įkirųs sutvėrimai, reikia 
visapusiai su jais apsisaugoti-.

Nupuolė didelis .meteoras.
Norfolk, Va. — Nottawa ap- 

skrityj atrasta nukritęs meteo
ras kuris naktyje gegužio 12 d*, 
nukrito iš oro ir puldamas su
trenkė žemę taip kad net sudre
bėjo pusei tuzino miestelių na
mai. Nupuolimo vietoj meteo
ras įmušė duobę 500 pėdų plo
čio aplinkui.

Policijos viršininkas įsakyda
mas areštuoti unijų viršininkus 
apšaukė juos didžiausiais prasi-Į

’ žengėliaiš, kriminalistais, veid- jka konferencijai svarstyti ar ne, 
’ mainingai atstovaujančiais tei

singus darbininkus.
Darbininkai tame nekalti ką 

jų vadovai daro. O į vadovus 
tankiai susispiečia visokie niek
šai ir darbininkus išnaudoja, iš 
jų sumokamų unijoms duoklių 
tie vadai ima sau didžiausias 
algas, taipgi daro įvairias slap
tas sutartis su kontraktoriais, 
ir iš jų lupa pinigus pažadėdami 
vienaip ar kitaip darbininkus 
apeiti, sutaikyti, priversti dirb
ti už tokias ar kitokias algas.

Nekurie suimtieji kaltinamai 
žmogžudystėj e.

Suv. Valstijose unijų vadų 
mada, budavojimo amatuose, 
deginti arba sprogdinti b.udin- 
kus statomus ne-unijistų darbi
ninkų. Išeina tada kad ir' audi- 
nyčias ir kitus fabrikus reikia 
susprogdinti kadangi juose dir
ba ne-unijistai. Unijų vadai 
nėra ant tiek protingi žmonės 
kad nesistengia prie ne-unijis
tų prieiti ir palengva supažin
dinti 'darbininkus su unija, bet 
samdo nidkšus ir naktimis siun
čia juos padegti medinius namus 
ir dinamitu susprogdinti mūri
nius budinkus baigiamus staty
ti. Ne tik kad tada jie gręsia 
pavojum žmonių gyvastims, bet 
taipgi inpainioja nekaltus dar
bininkus ir teršia darbininkų 
vardą kurie tikru keliu eina prie 
susipratimo ir savo gyvenimo 
gerinimo.

1 Atsisako Tiesiog Su Len
kija Susinešti Pačtu 

ir Telegrafu 
Washington, geg. 9 d. Elta).

— Lietuvos Užsienių Reikalų 
Ministerija yra pasiuntusi Len
kų Užsienių Reikalų Ministeri
jai sekamą telegramą:

“Lietuvos Pačtų ir Telegrafų 
Valyba prašo Užsienių Reikalų 
Ministerijos pranešti Lenkų Pa
čtų ir Telegrafų Ministerijai se

“Lietuvos Pačtų ir Telegrafų

bus prieita tarp Lenkų ir Lietu
vos vyriausybių prie politinio 
susitaikymo.”

Kaip Buvo.. Bandyta Nu
žudyt Leniną ir Trockį

Tūlas Semenov-Vasiljev, bu
tiniai del pritaikymo sutarčių i v?s social-revolįucijonierių ka- 
punktu galima butu atiduoti iš- riautojų organizatorius, suorga- 
rišti jau nustatytai arbitracijos | nizayęs pasikėsinimą nužudyti 
mašinerijai. Jisai tvirtino kad I Leniną ir Trockį 1918 metais, 
tie klausimai neineina į kohfe- dabar bolševikų inkvizicijos or- 
rencijos programą. ganizacijos Cekos vadas, išlei-

“Lloyd George iš' kitos pusės do knygelę apipiešiančią visą tą 
griežtai reikalavo šiokio ar to- •'° Pirmiau atliktą darbą. Da- 
kio greito išrišimo, nes abi pro- bar dar daugelis tų social-revo- 
blemi grąso Europos taikai. Ji- liucijonierių yra bolševikų kale- 
sai įrodinėjo kad tos problemos p imuose^ ir- laukia bolševikų tei- 
ineina į sritį Carines konferen-| 3n\0- 
cijos rezoliucijų kuriomis remia-1 
si Genoos konferencija. .
liaus Barthou sutiko kad jie (tieĮ^J3; 
klausimai) butų svarstyta sub- 
komisijoj, tik paliko sau teisę 
pasipriešinimo, kad:

“1. Lietuvos klausimas dar sy
kį užims atidą visos Europos ir 
viso pasaulio;

Terorizmas Airijoj Nesi
liauja

Belfast. — Keliose vietose Ai
rijoj pereitą savaitę atsibuvo 
riaušės ir žudynės savitarpinėj 
Airių kovoj prieš Ulsterio atsi
skyrėlius.

Vietomis atsibuna deginimai 
namų, užpuldinėjama traukiniai.

Nori Duot Vokietijai 
Paskolą

Washington. — J. P. Morgan 
iškeliavo Europon patarti Eu
ropos bankieriams kaip interna
cionale paskola galima butų pa
daryti pagelbėjimui Vokiečiams 
atsimokėti karės atlyginimą. Iš 
paskolos kokią gautų Vokietija 
galėtų pasinaudoti Suv. Valsti
jų industrija ir pagerėtų darbai.

i ir- laukia bolševikų tei-
1---- . 1918 m. buvo nutarta pra-
i salint Leniną ir Trockį iš Mas- 

Paga- kvos sVkiu su kitais jų drau-
—Sutarta paduoti jiems su 

Į valgiu nuodų, arba atsitikime 
kad pašauktas gydytojas įleistų 
jiems, nuodų. Keletas sovietų < 
viršininkų taip žuvo, Trockis ir 
Leninas dar išliko. Paskiau bu
vo bandyta juos nušauti, pada- V13U pčlBžVUlIU f l .... .

“2. Kad tai buvo nemažas lai-Į ryta pasikėsinimų, bet vis že
mėjimas Lietuvos 
sugriaunant visas 
Lenkijos ir jos užtarėjų nu
skandinti Lietuvos klausimą Ge
nooj ir palenkiant Anglų diplo
matiją stoti Lietuvos reikalavi
mų pusėje;

“3. Kad Lietuvos delegacija 
tinkamai atlieka savo uždavinius 
pagal gautų iš savo tautos įga- 
lięjimų.”

Kiek yra vilties kad musų trįs vagonai su pasažieriais nu- 
klausimas bus išrištas teisingai ? i griuvo į grėbę, užmušta trįs ir 
Įvairių įrodymų savo reikalavi-1 sužeista penkiolika žmonių, ži- 
mų teisingumo, delegacija turi narna, ir senis su automobiliu

diplomatijos Pataikyta kaiP reikia- Leninas 
pastangas *r dabar nešioja savyje kulką iš 

I1918 metų pasikėsinimo jį nu
šauti. 'J »

Automobilis sumušė traukinį. 
Buffalo, N. Y. — Važiuojant per 
gelžkelio reles, trūkis užlėkė ant 
automobiliaus, kuriame važiavo 
70 m. senis. Po šito susimuši
mo garvežis nušoko nuo relių,

pakankamai tarpe tų ir doku
mentų apie Vilniaus “rinkimus” 
ir “Seimą”. Tečiau ar teisybė 
ims viršų.tai priderės labiau ne 
nuo pačios teisybės, nors gal ir 
aiškiai įrodytos, bet nuo to kat
ra ir dvejopų sferų bus tą va
landą stipresne: Anglijos inta-

liko sutrintas.

I PINIGŲ KURSAS

(Kaina perkant dideles 
Gegužio 17 d.

100 markių-auksinų
100 Lenkų markių

sumas)

36c
3c

y^KIVAIZDOJE tokių svarbių ištisinių raštų kokius dabar “Dir
va” talpina nei vienas skaitytojas neturėtų, užtęsti nei savai

tės laiko neužsimokėjęs prenumeratos.. Delei lėšų, Administra
cija negali .siuntinėti “Dirvos” tiems skaitytojams kurių prenu
merata pasibaigus, taigi 'tuoj sulaikoma, jeigu skaitytojas neduo
da žinios apie save arba neprašo palaukti kada gauna musų pa
raginimą prenumeratą atnaujinti. Taigi apsirupinkit apie save. 
Tokių raštų kaip dabar “Dirvoje” telpa retai kada psitiko. At
eityje turime dar svarbesnių. Kam sunku užsimokėt metinę pre
numeratą galit mokėt pusmečiais, po dolarj.

“Dirvos” kaina metams Amerikoje
” ” Lietuvoje

:........................... Kanadoje
(Pusei metų — pusė kainos. Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)

$2.00
$3.00
$2.50



Iš Lietuvių Gyvenimo
WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Benas. 

Susitvėrė vietos Lietuvių Benas Į 
po vadovyste Juozo Bliūdžio, i 
Keli metai tam atgal, čia buvo I, , .... ,_. . ... . , . , ką leidžia nuomon, nes patįs ko-Lietu viskas benas, kuriam vado- ... .. . ...- XT - > -L- ... • munistai negali bizni vesti irvavo J. Nasukaitis. Pradžioje .... ......... _ . ., . _ .. , ... . , .i, pasitikėti vieni kitiems. Taigi,kares J. Nasukaitis pateko į S.l, . , ■ .... .... ,.. . . , ikiek girdėti, biznis eina blogyn.
V IroriiiYnana ir mm rn Imlrn

šėrai be vertės). Negana to, 
jau tarpe pačių lyderių kįla ler- 
mas ir vieni kitus intaria įvai
riose suktybėse, ir tt. Na, ši 
metą jau tą savo bendrijos par-

sti į sukilėlių barikadą. Viso
kių šposų pritąiso musų vietos 
“kumanistai”.

Kaslink Butėno apleidimo šios 
kolonijos oficialių žinių nėra, 
vienok eina gandai kad jis greit 
iš čia išvažiuos. Gaila kad Bu
tėnas pas mus trumpai viešėjo.

Reporteris.

LIETUVIAI
Birželio 24 ir 25 d., subatoj ir nedėlįoj, visi Ame

rikos Lietuviai yra šaukiama Tėvynei į talką.
Amerikos Lietuviai tomis dienomis padės pama

tą Lietuvos valiutai, saviems Lietuviškiems pini- 
gams.

V. kariumenę, ir nuo to laiko 
benas iširo.
gryžęs 
nizavo, 
ėmė J. 
sekasi.
muzikantai, bet dar vis jų skai-Į 
čitis didėja. Beno vedėjas tvir
tina kad trumpoje ateityje jo 
muzikantų bus į 50 žmonių.

Čia randasi Lietuvių muzikan
tų gerokas skaičius, ir jeigu jie 
visi stos darban tai, nėra abe
jonės, vietos Lietuviai .turės ge
rą kapeliją, o ji būtinai čia rei
kalinga.

Vietos Lietuviai ir jų draugi
jos privalo remti naujai įsikū
rusį beną. ' Galima suprasti jog 
benas čia buna tankiai reikalin
ga, o neturint savoj kada prisi
eina samdyti bent kiek geres
nį beną daug pinigų išleidžiama 
svetimiems.

• Čia kiti svetimtaučiai turi sa
vus benus ir orkestras; iš vietos 
Lietuvių muzikantų butų gali
ma irgi sudaryt prie beno ir or
kestrą. Patariu 
organizuotis, 
menė privalo 
grupeles.

Tai bus —
Aukso-Sidabro Fondo Dienos
prirengkime dovanas. Kas gali lai aukoja

J. Našukaitis su- 
pakrikusio beno neorga- 
taigi tuomi darbu užsi- 
Bliudžius, kuriam gerai 
Bene dabar randasi 25

muzikantams 
o Lietuvių visuo- 
remti muzikantų 

Reporteris.

tautininkų draugijos, 
darbas prasidėjo, ko- 
ir klerikalai pradėjo 
prieš šį užmanymą.

pa
čio' 
Tu-

kartais 
gailėtis 
Slaptus 

Papos

VISI .
aukso pinigus ar daiktus. Kas negali auksu, lai 
aukoja sidabru, daiktais, ir pinigais. Bet visi esan
tieji darbo metuose, vyrai ir vaikinai, moterįs ir 
merginos, yra prašomi aukauti nemažiau kaip po 
sidabrinį dolarį; gi vaikai — nemažiau kaip po 25c.

VISI, dideli ir maži, neškime ir paduokime auką 
patįs,

VISI, visų, partijų, visų tikėjimų, visokių pakrai
pų, visokių tautų, bile tik jaučiasi Lietuvos vaikais, 
— visi su dovanomis.

VISI lai neša savo dovanėles į savo kolonijos nu
skirtą vietą.

VISI aukotojai bus skaitomi Lietuvos kūrėjais.
VISI bus užrašyti Lietuvos Valstybės knygose.
VISI gaus paliudymus kad iš jų auka buvo pri

imta.
VISI LIETUVAI Į TALKĄ!
TĖVYNĖ ŠAUKIA JUS!

SCRANTON, PA.
“Dirvoje” nieko nematau 

rašyta iš musų miesto, lyg 
nai Lietuviai nieko neveikia-,
rėdamas laiko, kaip dabar ang
liakasių streikas, bandysiu kiek 
suminėti apie Scrantono gyveni
mą. čia daugiausia kasyklos, 
fabrikų mažai. Kasyklose dau
giausia dirba ateiviai,-ypatingai 
Lietuviai. Lietuviai tarp savęs 
labai skirtingai gyvena, išsida
linę į daug partijų, nei vieni nei 
kiti nieko negali nuveikti.

Čia yra net trįs Lietuviškos 
parapijos, dvi Romos, o viena 
neprigulminga. Iš jų geriau
sia gyvuoja, turi savo mokyklą 
ir šiaip ko tai klebono Kun. Jo
no Kuro parapija. Jisai, kaipo 
senas žmogus ir atsivežęs dar iš 
Lietuvos poniško raugo taip ir 
nuduoda Lenkiškumu; nors jis 
Amerikoj senai gyvena, bet to 
Lenkų raugo neišdulkina. Kaip 
kada jis parsikviečia kokį kal
bėtoją. Panašiai atsitiko ba
landžio 23 d. Jis užsako bažny
čioje kad vakare bus prakalbos. 
Nueinu ir aš paklausyti, nes sa
kė jog kalbėtojas esąs iš Lietu
vos. Nuėjus salėn, žiuriu ten 
sėdi pora tuzinų bobelių ir pu
sė tuzino vaikų; kitame šone sė
di pusantro tuzino vyrų. Prisi
taikęs ir aš atsisėdau. Laukiam 

Ijcas pasirodys kalbėti. Pirmiau
sia išeina Petrauskas, bankruti- 
jusios bendrovės pirmininkas, ir 
pareiškia kad bus dalinama lai
kraščiai uždyką, nieko nereikės 
mokėti, na ir pasklijo vaikai su 
laikraščiais. Dalina “Tėvynės 
Balsą”, tos bendrovės leidžiamą, 
taipgi “Draugą”. Ant pirmo 
puslapio “Draugo” stovi pavei
kslas Kun. Garmaus. Vieni vie
naip darė su tais gautais laikra
ščiais, kiti kitaip. Kadangi ne- 
kurie vyrai laikraščius pasidėjo 
ant sėdynių, davatkėlės ėmė 
už tai ant-jų bartis, girdi smer- 
telnas griekas ant kunigo sė
dėt. Apsiraminus, išeina Kun. 
Kuras, perstato kalbėti Kun. 
Bumšą. Na ir užeina ant plat
formos Kun. Bumša ir pradeda 
savo'prakalbą, barškėdamas kai 
Gudo ratai nuo kalno risdamie- 
si. Pirmiausia pasisakė nieko 
neturįs kalbėti, nieko iš Lietu
vos neatsivežęs ir nieko nežinąs, 
bet toliau pradeda kalbėt apie 
■Lietuvos bedievius, apie Lietu
vos kariumenę, kad kariumenės 

įvadai visi bedieviai, j bažnyčią 
[kareivių nevaro: norį eik baž
nyčios, nori neik; netikus Lie

tuvos valdžia, nes perdaug be
dievių priviso; užpuldinėja, .sa
ko, katalikus, neduoda ramybės, 
nepaduoda valstybės vadelių į 
kunigų rankas, ir tt.

Bet vargu jus kunigėliai su- 
lauksit savo viešpatavimo, nes 
po jūsų jungu butų baudžiava 
ir vergija; žmonės butų ant
niTTniTiuxiniinnTTir

Lietuvos Atstovybe Amerikoje.

S- GERB. i
PRAGILO KAMPELIS)^ |
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Slapti Spragilaičiai išžiūri 
visus kampus ir praneša:

SsSs Klevelandas —Nėra.
Misliu sau: Gal 

nudundėjo į Rymą 
už griekus. Šaukiu 
Spragilaičius gerb.
stalyčio je:

SsSsSs Rymas: Ar tenai 
yra Puricki?

Slapti (Spragilaičiai iška- 
mantinėjo visą Vatikaną ir 
visą Šv. Petro katedrą ir 
praneša:

Ssss Klevelandas — Nėra.
Tada, sakau, gal nusidan

gino į Berliną dar daugiau 
sakarino ir kokaino pirkti. 
Klausiu Slaptų Spragilaičių:

SsSss Berlinas: Ar matėt 
čia Purickį?

Aplakstė jie visus kampus 
ir piečius ir krautuves, ir 
praneša:

Nėra. Bet čia jo Atstovy
bė mano jieškot.

Na, tai gal į Pryžių nu- 
girgždėjo pasismaguriaut su 
panele kuri jam šmugeliui

I turgų jieškojo. Klausiu te
nai Slaptų Spragilaičių:

SsSsSs Paryžius: Ar ma
tėt Purickį?

I Slapti Spragilaičiai apdu- 
i lino visas naktines vietas,
I visas kafejas, visus viešbu
čius, ir praneša:

Nėra.
Tuoj užėjo mintis: Kam 

taip toli jieškau? Atsikreip
siu į Slaptus Spragilaičius 
Washingtone. Klausiu:

SssSSs Vašington: Ar gal 
Puricki tenai?

Slapti Spragilaičiai apžiu
rėjo ir ištyrinėjo visą At
stovybę ir praneša:

SsSsS Klevelandas.— Dar 
nėra. Bet gal tuoj Ątsto-

GERB. SPRAGILAS APIE 
ŠMUGELNINKĄ

Aš, gerb. Spragilas, vy- 
riausa galva Slaptos Spragi
lų Sąjungos, sumaniau su
rasti gerb.. šmugelninką Pu- 
riškį, kuris Amerikoniškai 
reiškia Poor leki, ir užtai 
visi žinom del ko jis šmu- 
geliavo.

Puricki sykį užsimanė mi- 
. nisteriaut tokiai garbingai 
. žemei kaip Lietuva, kurios 
i vienam šone guli Baltijos 
i jure, kitame Lenkija, o vie

name gale Latvija, ir Ru
sija, kitame Mažoji Lietuva. I 
Nusibodo jam kunigauit, bal 
mažas iš to biznis kada už 
mišias moka'tik kelis auksi
nus. Sakė jis: Pabandysiu 
ministeriaut. Bet kad neži
nojo kaip gera ir pelninga 
ta vietelė bus, Puricki su
galvojo: Pasirašysiu išrody
mą kad noriu ministeriaut 
tik tris mėnesius. Ir taip 
padarė.

Dar dviem mėnesiam ne
praėjus, atsidengė Purickei 
aukso šaltinis — šmugelys- 
tė. Tada niekam nematanti _
paėmęs sudraskė savo trijų vybė pakvies jį čia aukų 
mėnesių vekselį ir liko mi- rinkt bepročių namui Lietu- 
nisteriu taip ilgai iki prisi- Įvoje Statyti.
ėjo jį atstatyt. Ale šaukdamas Slaptus

Dabar Puricki atstatytas. Spragilaičius Washingtone 
Ir jis pradingo; užmiršau atsukt aparatą -ir -

Tai aš, vyriausia galva mano bevielinis balsas “ėjo 
Slaptos Spragilų Sąjungos, I taip toli kad net pasiekė Ka- 
bevieliniu telefonu atsišau- Įraliaučių. i Ir išgirdo tenai 
krau į savo Slaptus Spragi- Slaptos Spragilų Sąjungos 
laičius visuose žemės kam-j Spragilaičiai. Ir jie sukru- 
puose ir viduriuose ir šo-i'to ^ darbo, ba gerb. Spra- 
nuose ir prisakiau jiems su- 
jieškoti Purickį.

Maniau gal randasi Mas
kvoje ir iki kulnų nusilen
kęs Trockini atsiprašinėja 
kad negalėjo pristatyt pas
kutinių vagonų su sakarinu" 
ir kitais nuodais bolševi
kams. Klausiu gerb. Spra
gilaičių Maskvoje:

SssSSs Maskva: Ar čia 
randasi Puricki?

Slapti Spragilaičiai aplan
ko Trockio ir Trockienės 
kambarius, visą dvigalvių 
imperatorių palocių ir pra
neša.:

SsSs Klevelandas —Nėra.
Tada misliu sau: Gal Pu

ricki randasi Varšavoj ir su 
panų Pilsudskiu geria arba
tą. s- Klausiu Slaptų Spragi
laičių tenai:

SsSssS Varšava: Ar čia | 
randasi Puricki?

del demokratybės ir mažųjų, 
prispaustų tautų paliuosavimo. 
Toks dalykas privalo būti tin
kamai prirengta ir toks reika
lavimas su* parašais turėtų būti 
inteikta kongresmanams iš tų 
valstijų iš kur parašai surinkti. 
Aiperikos kongresas gali ir pri
valo Lietuvą užstoti, t. y. jeigu 
viršuje cituoti žodžiai turi 
kiek reikšmės.

Prancūzai su Amerika 
taip susibičiuliavę kaip su 
ropos valstybėmis, ir todėl vien 
su Amerikos pagalba butų gali
ma musų Tėvynę nuo Lenkų iš
gelbėti.

Nežinia ką dabartinė Genoos

Bet kas aršiausia tai skilimas 
jų frakcijos — laisviečių su 
bimbiniais. Tas jų skilimas įne
šė komunistų gyveniman daug 
suirutės.

Komunistai čia buvo taip pa
kilę ir jau rengėsi diktuoti vi
sai Worcesterio Lietuvių pažan
giajai visuomenei, bet ant ne
laimės nei nenujautė kaip pali
ko tokiais kokiais jie turėjo bū
ti. Taigi dabar vėl šaukiasi vi
suomenės paramos, bet jau nie
kas jų balso neklauso.

Pastaruoju laiku čia organi
zuojasi į bendrą pažangiųjų ka
talikų ir 
Kaip šis 
munistai 
agitaciją
Visur rėkia buk tai Sandariečių 
politikos manevras, ir kad San- 
dariečiai tai daro del savo ko
kių tai tikslų. Komunistai pra
dėjo drebėti, nes, jų supratimu, 
viskas daroma pakenkimui jų 
bizniui. Bet .tai tuščias burbu-i 
las. W. 'L. D. Taryba nemanoj 
kenkti jokiai Lietuvių biznio įs- 
staigai nei organizacijai, tik 
dirbs sau Lietuvių švietimo, kul
tūros darbą Lietuvių tautiniu 
pobūdžiu. Taigi nėra pavojaus 
nei komunos internacionalui, nei 
Romos internacionalui. Bukit 
ramus, draugai federatistai ir 
komunistai! Mes jus nekliudy
sime biznio, o tik dirbsime sa
vo. ' Reporteris.

Butėnas gal apleis Aidą., Ne
senai atvykęs iš Clevelando dai
nininkas J. Butėnas prie Aido 
(bobų) Choro, jį iki šiolei va
dovavo. Kaip buvo manyta kad 
jo vedamas “Aido” Choras su
muš rekordą surengime koncer
tų, kol kas pasirodo dar to ne
įstengė. žinoma, čia ne Butė
no kaltė kad choras toks lėtas. 
Iš to choro nėra ko daug tikė
tis.'

Vienas indomus dalykas apsi
reiškė šiame chore tai permaina 
dainų pasirinkime. Kadaise bu
vo dainuojama vien tik revoliu
cinės dainos neturinčios nei mu
zikos; nei liaudies reiškinio: da
bar staiga viskas persimainė. 
Turbut Butėnas parinkime dai
nų referendumo (visuotino bal-- 
savimo) keliu perbalsuoja visus 
komunistus. Musų komunistė
liai jau mokinasi tautiškų dai
nų, kaip va: “Kur bėga Šešu
pė”, ‘Važiavau dieną” iir kitas 
tam panašias. Seniau jie tokių i 
dainų nei už pinigus nebūtų dai- I 
davę. Matomai Butėnas pavei- i 
kė komunistus. Kaip kurie pa- 1 
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Komunistų 
Nelabai senai 
Lietuviai komunistai buvo pra
dėję smarkiai organzuotis ir 
Stiprinti savo pozicijas, šie gu
drus politikieriai iš pat pradžių 
gabiai apsisuko tarpe vietos 
Lietuvių su agitacija, žadėdami] 
buk jie įsteigs čia puikias įstai
gas, svetaines ir vasarnamius 
kur galės Lietuvių visuomenė 
naudotis savo švietimo, kultūros 
ir pasilinksminimo reikalams.

žmonės paklausė gražių pasa
kų ir pasileido komunistų glėbin. 
Na, Maskvos internacionalo- po
naičiai tuoj ėmėsi darbo,’ ir ot 
sutveria bendrovę, kurią norė
jo pavadinti kokiu tai komunis
tišku vardu, bet valstija jo ne
užtvirtino, tada komuhistai pa- 
krikština bendrovę ‘‘Apšvietos 
B-vė”. Nuperka gana didelę 
vietą palei Quansigmond Lake 
ir pastato šokiams salę. Na, 
pradžia darbo', tat žmonės dar 
skaitlingįau dedasi prie komu
nistų ir duoda jiems .savo pini
gus. Metą laiko pagyvavus šiai 
bendrovei, jau pasirodo kad biz
nio nėra, ir ko tolyn to vis- gir-| 
disi prastesnės žinios iš ben-l 
drovėš stovio. Pagaliaus jau 
žmonės pradeda kalbėti kad buk 
ta bendrija priklauso tik trims 
žmonėms. Kiek tame teisybės 
yra sunku žinoti, nes negauna
ma tikrų faktų apie tai. Bet I sakoja kad vieną kartą buvo ki- 
visgi žmonių daug pabėgo pa- lę “Aido” Chore riaušės laike 
likę savo Šerus bendrovei dykai, repeticijų, ir buk tai Butėnas 
kaipo auką (kai kurie sako jog (norėjęs pagriebti pianą ir palei-

pozicijos griūva, 
musų kolonijoje

Kelione Aplink Pasaulį-Per 80 Dienų
Garsaus Francuzo Rašytojo Jules Verne Veikalas. Turi 12 pilnų 
puslapių paveikslų, viso knyga 225 puslapiai. Paveikslai piešti daili
ninko Kalpoko. Spalvuotais viršeliais. Kaina . . - . $1.00

Julės Verne yra Prancūzų rašytojas; jo raštus 
turi išsivėrtusios visos pasaulio kultūringos tautos. 
Jo knygos skiriamos daugiausia jaunuomenei, bet 
jas skaito gėrėdamiesi ir suaugusieji'. Paskaičius 
Verne apysakos kelius puslapius, nebegali daugiau 
atsitraukti nuo knygos iki pabaigsi paskutinę ei
lutę. Kaip koks 'burtininkas, pagauna skaitytoją 
ir vedžioja po visus žemės kraštus, po juros gilu
mas, nešioja tarp žvaigždžių po dangaus platybes, 
ir tą savo nepaprastą kelionę supina su indomiais 
atsitikimais, kartu duodamas daugybę mokslo ži
nių. Julės Verne raštai lengvu budu duoda skai
tytojams pažinti tolimiausius kraštus, gyventojų 
papročius, jų tikybą, istoriją. Jo vaizdžiuose ap
rašymuose randame nemaža ir gamtos mokslo da
lykų. O kiek ten yra sveiko, gražaus jumoro, kaip 
perlų, išbarstytų beveik kiekvienam puslapy! Apy
sakų veikėjai rodo mums gražių pavyzdžių žmo
gaus dvasios tvirtybės ir didybės, nepaprasto drą
sumo, prakilnumo, pasiaukojimo ir artimo meilės. 
Verne vienintelis rašytojas kuris mokėjo gražų pa
sakojimą sujungti su mokslu; ,

Knygos turinys yra sekantis:
1. Filijas Fogas ir Paspartutas susitaria būti: 

vienas .ponu, antras tarnu; 2. Žanas Paspartutas 
džiaugiasi radęs savo idealą; 3. Išeina kalba, kuri 
Filijui Fogui galėjo daug atsieiti; 4. , Filijas Fogas 
baisiai nustebina savo tarną Paspartutą; 5. Nauja 
Londono biržos vertybė; 6. Teisinga agento Fikso 
nekantrybės priežastis; 7. Dar vienas išrodymas 
kad pasportas policijai nieko nereiškia; 8. Paspar
tutas daugiau gal kalba negu reikėtų; 9. Filijas 
Fogas laimingai plaukia Raudonąja jura ir Indijos 
vandenynu; 10. Paspartutas džiaugiasi išsivadavęs

Lietuvių Spaudos Draugija
307 W. 30th St. New York City.

viena avalyne; 11. Filijas Fogas moka:už dramblį 
negirdėtus pinigus; 12. Kaip Filijas Fogas su savo 
draugais keliauja Indijos miškais ir kas jiems ke
lionėje atsitinka; 13. Paspartutas dar kartą paro
do, kad laimė visuomet padeda drąsuoliams; 14. Fi
lijas Fogas važiuoją, gražiu Gango upės slėniu ne
norėdamas j jį nei pažvelgti; 15. Bankus bilietų 
maišelis mažėja dar keliais tūkstančiais svarų; 
16. Fiksas apsimeta kad visai nesuprantąs ką jam 
kalba; 17. Kelionė iš Singapore į Hong-Kongą; 
18. Filijui Fogui pradeda nebesisekti; 19. Paspar
tutas perdaug karštai imasi už savo poną; 20. Fik
sas susiduria su pačiu 'Filiju Fogu; 21. Didelis pa
vojus "Tankadėros” savininkui nustoti dviejų šim
tu svarų dovanos; 22. Paspartutas pamato kad be 
pinigų visur bloga: 23. Paspartutui išauga baisiai 
ilga nosis; 24. Filijas Fogas važiuoja- Didžiuoju van
denynu; 25. Aprašymas San Francisko miesto ir jo 
vieno mitingo; 26. Filijas Fogas važiuoja Didžiojo 
vandenyno geležinkelio greituoju traukiniu; 27. Pas
partutas, važiuodamas greituoju traukiniu, klauso
si mormonų istorijos; 28. Paspartutas duoda išmin
tingą patarimą, bet niekas^jo neklauso; 29. Apie 
visokius atsitikimus kurių gali matyti tiktai va
žiuodamas Junktinių Valstybių geležinkeliais; 30. 
Filijas Fogas nesvyruodamas pildo savo pareigą; 
31. Policijos agentas labai rimtai rūpinasi Fogo 
reikalais; 32. Filijas Fogas kovoja su savo kliūti
mis; 33. Filijas Fogas moka išsipainioti iš didžiau
sios bėdos; 34. Paspartutui pasitaiko proga sąmo
jingai atšerti; 35. Paspartutas nelaukia savo pono 
sakant tą patį paliepimą antrą kartą; 36. Filijo 
Fogo popieriai vėl pakilsta; 37. Išėjo kad Filijas 
Fogas, apvažiavęs aplink žemę, neskaitant laimės, 
daugiau nieko nepelnė.-

“Dirvos” Administracija
7907 Superior Ave. Cleveland, O.
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laužų deginami ir visaip kanki
nami kurie neitų bažnyčion ir 
negarbintų kunigėlių, žmonės 
žino tą ir į jūsų rankas nepasi
duos, nes jus visi tokie teisingi 
kaip Kun. Purickis. Tokiems 
kalbėtojams reikia pirmiau pa
sižiūrėti į save, o ne griebtis 
kitus niekinti; juk labai prastas 
jūsų pačių pagyro puodas.

Bumša toliau pasigyrė kad 
jie su Kun. Garmum turi su- 
kolektavę septyniasdešimts tūk
stančių dolarių, ir daugiau šįmet 
nekolektuos. Bet nepasakė kam 
tie pinigai bus: turbut klerika
lų kovai su “bedieviais”, nes 
pats sakė kad reikės kovoti.

šiaip nieko gero Kun. Bumša. konferencija su Lietuva tikrai 
nepapasakojo. Antgalo tik pri- darys, ar svarstys Lietuvos li- 
minė kad galima jam duoti pa- kimą, ar ne; vienok, jei dar ne 
klausimus. Vienas žmogelis iš Pęrvėlu, reikėtų Lietuvą gelbėti 
publikos klausia: Iš kur bedie- visokiais galimais budais. ■ 
viai Lietuvoj atsirado kad pir- Ona Pilėnienė,
ma jų nebuvo? Bumša staipė-| 
si, kraipėsi ir nepasakė iš kur. 
Tai" Prusai, tai bolševikai pripe- 
rėję, ir pats nežinąs iš kur.

Kitas žmogus klausia apie že-'Į 
mės reformą, kad krikščionįs- 
demokratai neteisingai išrišo, 
kad ponams paliko dvarus. Ku
nigas atsako l Nenori ubagus 
ponais padaryti. Maineris.

Prižiurekim Savo Dantis
(Iš Foreign Language Inf. Service)

Suv. Valstijų Sveikatos De- 
partmentas* po padarymo tyri
nėjimų mokyklose atrado kad 
49.3 nuošimčiai vaikų turi su
gedusius dantis, 2 .1 nuošimtis 
turi du ar daugiau sugedusius, 
ir tik 16.9 naudojasi dentistų 
patarimais.

Virš 14 nuošimčių vaikų nie
kad nešveičia dantų šepetėliu, 
58.2 nuoš. vartoja šepetuką ret
karčiais, tik 27.4 nuoš. 
ja šepetuką kasdien.

Sugedę dantįs mažina 
mą. Nešvarus, skylėti,

LONDONAS. ANGLIJA.
Iš patikėtinų šaltinių gauta 

žinių kad Prancūzai yra nutarę 
Vilnių ir Gardiną priskirti prie 
Lenkijos, kaip lyginai proponuo- 
jema ir Klaipėda Lenkams ati
duoti. Kas nežino kas atsitiko 
su Augs. Silezija? Nepaisant] 
žmonių apsibalsavimo pasekmių I 
Augš. Silezija likosi priskirta 
Lenkams. Jeigu Lenkams taip 
pasisekė su Augš. Silezija, kas 
jiems pastos kelią Vilnių, Gar
diną, Klaipėdą, ir antgalo visą 
Lietuvą pažaboti? Kiek teliks 
Lietuvos jei Lenkais gaus Vil
nių, Klaipėdą?

Ką musų Lietuviai' Ameriko
je veikia Lietuvos naudai? 'Ką 
musų atstovai veikia Lietuvai 
nuo amžino priešo gelbėjimui? 
TŠREilant laikraščius nuolat ma
tosi kad Lietuviai kaip Ameri
koje taip ir Lietuvoje prieš 
tą kelia protestą. Bet paklaus
kime savęs kas tų protestų be
klauso? Dabar aišku kad nie
kas į juos domės neatkreipia, o j 
jei ir atkreipia tai ant tiek kad 
tas svarbos jokios neneša.

Bedūmojant apie Lietuvą ir 
jos padėtį, atėjo minti žodžiai 
(rodos buvusio prezidento Wil- 
sono) kad Amerika įstojo ka- 
rėn “už demokratiją ir paliuo- 
savimą mažųjų, prispaustų tau
tų”. Jeigu Amerika įstojo ka- 
rėn už demokratybę ir mažųjų 
tautų paliuosavimą ■ tat Lietu
viai turėtų tuomi pasinaudoti, 
nes ir Lietuva priklauso !ton ka- 
tegorijon. '

Kad atkreipus Amerikos val
dininkų domą į gręsiantį Lietu-1 
vai pavojų reikia nesigailėti' 
truso nei pinigų. Pirmų pirmiau-1 
šia reikia šaukti susirinkimus' 
visur kur tiktai Lietuvių ran
dasi, surinkti kuodaugiausia pa-'kinta daug ligų ir išvengta be
rašą, prie jų pridėti reikalavi-1 reikalingų išlaidų. Tuomi pat 
mą Lietuvos užtarimo ir po- laiku auklėsime sveikus vyrus 
draug neužmiršti priminti tuos ir moteris, nes tik sveikame ku- 
daug reiškiančius žodžius kad ne yra sveika dvasia ir tautos 

j Suvienytos Valstijos stojo karėn gerovė.

varto

našu- 
kreivi 

dantįs buna priežasčia ligų kaip 
širdies, reumatizmo ir kitokių 
kroniškų, neišgydomų ligų.

Vaikai nėra kalti už jų dan
tis, bet tėvai, kurie ignoruoja 
ir neteikia savo vaikams reika
lingų žinių, o tas sulaiko fiziš
ką tarpimą ir turi didelę intaką 
ant businčių piliečių.

čia gali daug pagelbėti mo
kytojai ragindami vaikus prie 
švarumo, bet atsižvelgiant į tai 
kiek vaikai praleidžia laiko su 
mokytojais, laišku kad didžiau- 

'sia* atsakomybė' priklauso tė
vams ; čia jau .tik sutartinai vai
kams, tėvams ir mokytojams ga
lima sulaukti pageidaujamų vai
sių, ir tuom pat laiku išpildysi- 
me savo pareigas link vaikų.

Iš 330,179 mokinių kvostų 
New Yorke 194,207; arba 58.8 
nuošimčiai, kentėjo nuo suge
dusių dantų. Sugedę dantįs iš
stato didelin pavojun sveikatą 
ir sulaiko pirmynžangą musų 
mokyklų.

Netikęs sukramtymas, kuris 
yra pirmtakunas džiovos ir kitų 
ligų, tankiai yra kaltė nesveikų 
dantų.

Sveikatos Departamentas' per
taria būtinai kad geras šepetė
lis dantims valyti butų priskai- 
toma Kalėdų dovanose kožnam 
Lietuviui vaikeliui kaipo kasdie
ninis įrankis palaikymui svei
katos.

Jeigu šiuomi Sveikatos De- 
s Lpartnjento patarimu pasinaudo- 
i- site tai musų šalyje bus panai-

gilo balsas tai ne juokai.
Ir visai netikėtai klausau 

ir girdžiu:
SsSsSss Spragilui Kleve- 

lande. Puricki čia atvažia
vo gydytis nuo proto užde
gimo ir nervų suirimo.

Paskui paklausiau Slaptų 
Spragilaičių Kaune: Ar iš- 
tikro Puricki smegenis su
sirgo?

Atsako:
SsSs Spragilui — Puricki 

nesusirgo, bet kiti jo drau
gai jj apsargino kad patei
sinus ji ir save buk šmuge
lį varė Puricki neturėdamas 
pilno proto!

Tai dabar aš visiems pra
nešu kad Puricki sekąntį sy
kį maitysim Amerikoj ir jis 
užsimetęs proto liga rinks 
beprotystės vajui. Višaki 
vajai jau praėjo, o kada nie
ko naujo nėra katalikai pi
nigų neduoda.

£
Kodėl Jūsų 
Kūdikio Pirmutiniai
Metai Yra Svarbiausi

Užtaigi, kad jis tais metais greičiausia auga 
ir tas 
Jeigu 
jeigu

augimas turi būti nuolatinis ir sveikas.1 
jūs negalite žindyti savo kūdikio, arba 
jūsų pienas netinka jam, vartokite '

EAGLE BRAND
(C=X'OSN5ED MILK >

Stiprumą teikiantis maistas, kuris turi.- savyje visas 
reikalingas kūno subudavojimo medegas ir priduoda 
sveikatą ir stiprumą;

Iškirpkite šį pagarsinimą ir pa
siųskite i The Borden Co., New 
York ir gausite pilnus patari
mus ir nurodymus, kaip- jį var
toti lietuvių kalboj visai veltui, 
taipgi ir puikią kūdikių knygą.
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Subankrutijus Rusijos bolše
vikiška valdžia turi popierinius 
pinigus. Už Amerikos dolarį 
Rusijoj žmogus patampi mili
jonierius, — na jei ne visai mi
lijonierius tai pusmilijonierius, 
nes už dolarį gauni suvirš pusę 
milijono bolševikiškų rublių.

Kiti žmonės stebisi kaip bol
ševikas gali tuos pinigus pakelt 
kada reikia eit į turgų ko pirk
tis? Už mažiausią daiktelį mo
ki tūkstančiais rublių, už dides
nį milijonais. Kas tuos milijo
nus galėtų pakelt — tik vežimu 
reikia vežtis.

Palengvinimui žmonių kiše
nių, gudrus sovietų valdovai da
ro šitaip: jau rublių pavienių 
nespausdina, spausdina mažus 
popierėlius ant kurių padėta nu
meris 10,000, 50,000, 100,000 li
tam panašiai. Na taip ir gali 
kelis milijonus rublių žmogus 
nešiotis kišeniuje ir jie užima 
mažiau vietos negu pirmiau už
imdavo. desėtkas pavienių rub
lių. Ir paslaptis išrišta.

Bet štai kame visa žmogaus 
kvailybė. Ateini pirkti svarą 
duonos. Klausia kiek? — šim- 
tukstančių rublių, — duonkepis 
atsako. Ir pirkėjas paduoda po
pierėlį su numeriu “100,000 ruh- 
lej”. Ką tas popierėlis vertas? 

■ — -.r------ _______ Ir ar butų jis daugiau vertas
kias žinias parveža visi Ameri-, jej ant jo butų pasakyta “10 ko
kos veikėjai plačiau pažinę Lie-Įpejek”? 
tuvos vyvenimą.

Šitą permatydami, Lietuvos 
jaunuoliai tolinasi nuo teolbgi-! gaus godumo, 
jos mokslų, o imasi už visai ša-1 kų, senais laikais, už švarą duo- 
liai reikalingų profesijų. Tas, nos yra dikčiai perdaug, 
su laiku, bus didele žyme Lietu-1 tas tūkstančių rublių dabartiniu 
vos pakilimo. , | laiku yra vos-vos gana. Kame

pUROPOS padangėj, kaip 
rodos, traukiasi nauji 

nesusipratimų rukai. Mili- 
tarizme apakę Prancūzai vi
same kame užstoja kelią, ar
do ir griauna kitų valstybių 
dedamas pastangas įvesti 
Europoje taiką, ar bent pa
statyti "valstybes ant geres
nio kelio, su geresniu susi-| 
pratimu, su geresniu upu,' 
dirbti negalandant ginklų 
viena prieš kitą. Šito pa
daryti patrakę Prancūzai 
neprileidžia.

Prancūzų pastangomis su
ardyta Genoos konferenci-i 
ja. Jų užsispyrimais vos-į 
vos nesuiro Washingtonoi 
konferencija. Prancūzai ki
to nieko neįsivaizdina kaip! 
savo ginklų pagalba pasi-Į 
grobimą Isau ‘kas jiems da
bar reikalinga. Kaip to-i 
liau bus-jų užsidegę smege-l 
įlįs svarstyt nemoka.

Prancūzų užsispyrimu, po | 
Lenkais pavergtos dalįs Ga
licijos ir Lietuvos nesulaukė 
sau palengvinimo. Lenkai, 
kaip šunelis aplink zyliojan- ra k0 rūpintis.‘ 
tį arklį-Francuzus lakstyda- T. . . , . ..
mas, Visapusiai šūkauja su Lietuvoje kunigijos gyvem- 
FraAcuzais ir džiaugiasi kad mas.ap.\erktlna'' Kkur?e?un pa’ 
jiems viskas sekasi - irgi fap.ljasJar nieko’ kune 
laikinai turų vietų pusiau badauja. To-

Dabar šaukia konferenci-1, 
ją Hagon, už kurią Prancū
zai irgi nieko neduoda.

Prancūzai, savu keliu, pa
siruošę užimti, Ruhr, srotį-ir 
pilnai iki Smulkmenų turi 
Sutvarkę tam tikslui kariu- 
menę. Belgai stovi sykiu su 
Prancūzais, pasitikėdami su 
jų pagalba gauti ką nors iš 
Vokiečių, nes patįs savo spė- į 
komis įstengia tiek kiek var-1 
lė prieš jautį.

Genoos konferencija bai-i 
giasi šią savaitę. Valstybės 
dar labiau viena su kita su-1 
šikiršina kurios iki šiolei ne- į 
suėjo į draugingumą,, p. ku
rios draugingai laikėsi, da- , 
bar permatė jog reikia jieš- j 
keti būdo visuotinam susi-;, 
artihimui.

Prie ko Europa prieis, ši-jugarsote^u 
tuo keliu žygiuodama ?

Išeis taip kad visos d’idė- 
sės Europos valstybės susi
vienys prieš Frahcuzus pa
likdamos juos vienus lošti, 
o jau gerai žinoma kad mi- 
litaristai Prancūzai sayo na
guose neturi nei vieno -tūzo. 
Suktybėmis- ir grąsinimais 
kolei kas dar galės kazyruo-1 
tt Bet tik kolei kas.

Gegužio galas netoli, ma
tysime ką Prancūzai darys 
su Vokiečiais, o nuo tada 
prasidės nauja Europoj dra
ma. Jos uždanga bus galas i 
Prancūzų gaidžiavimams.

Dvasiškas Kursas Lietu
voje Puola

žiniose iš Lietuvos', ant pusi. 
7-to, skaitytojai ras mažą žine
lę apie Lietuvos Universiteto 
lankytojus. Pati žemiausia lan-| 
kytojų skaitlinė — 28 — yra 
mokinių imasi bažnytinės pro-

1 kunigystės mokslas. Tuo tarpu 
j tikrai naudingų profesionalų — 
daktarų ir vaistininkų^— skai
čius stovi pfrmoj vietoj. Kas 
toks staigiai permainė dalyką? 
Juk rodos Lietuvos valdžia kle- 
rikališka, tas turėtų rodyti visų 

j dvasišką atsidavimą ir palinki- 
| mą prie tikybos, o tik 28 iš 503 
I mokinių imasi bažnytinys pro
fesijos. Gerai dar kad Ameri
koje iš Lietuvių katalikų surin
kti pinigai nenuėjo ant katali
kiško universiteto statymui — 

Ijuk tas universitetas, su daugu
ma įvairių dvasiškų skyrių, bu- 

, tų buvęs tuščias. Geriau kad 
I tie iš katalikų klastingai išvi
lioti pinigai bus sunaudota stip
rinimui klerikališkos politikos, 

Į o apie dvasišką šalies stovį nė-

čia dalykas? Popierėlis neturi 
jokios vertės nežiūrint kokis ant 
jo numeris stovėtų ir koks var
das —: rublis ar kapeika — sa
le numerio butų. Bet žmonėms 
vardas reiškia, nors už to var
do nieko nestovi.

Šiais pinigų amžiais reikalin
ga kad už popierėlio užpakalio 
stovėtų auksas, tada žmogus 
pasitiki vienas kitam savo pre
kę atiduodamas už popierėlį, ir 
žino kad už tų patį popierėlį 
iš kito gaus sau reikalingų pre
kių.

Bolševikų sapnai panaikinti 
pinigus neįvyko delei žmonių 
nemokėjimo mainytis prekėmis 
ir produktais tik tuo tikslu kad 
tų dalykų vienam ir kitam .rei
kia. žmonija šiandien dar jau
čia kad jai reikia pinigų, o už 
pinigus be niekeno loskos nusi
pirks sau reikalingą dalyką.

žmonės iki šiolei dar neišmo
ko gyventi del vienas kito, .taigi 
jokios svajonės apie pinigų pa
naikinimą neturi vertės, bet dar 
ten kur pinigas labiau nusilpnė- 
ja žmonės., nors: įsivaizdinimais 
gyvena, pasitenkindami kad už 
parduodamą savo broliui svarą 
duonos gali paimt popierėlį ant 
kurio pažymėta “100,000 rub
le j”.

Ir Amerikoj Davatkos 
Darbuojasi 

skaitytojai yra apsipaži- 
klausimu Kentucky vais

NEŽINOMAS JŪRIŲ 
DUGNAS

■’T’YRINĖTOJAI ir geografai 
* kurie jieškojo naujų žemių 

užkariavimui gali rasti geriau
sią savo pastangoms lauką, vi- 
šai priešingai,' jūrėse. Dabar 
kuomet Suvienytų Valstijų- Lai
vynas ištobulino būdą miejavi- 

. linui vandenų gilumo su pagal-> 
į su kuriuo nerei- 

i kia vargti nuleidinėjant vielas 
I iki dugno ir su tam tikrais prie 
galų pririštais svoriais dabžyti 
į dugną, ir šis naujas būdąs 
prisidės dikčiai prie ištyrinėji
mo-' taip sulyginamai mažai ži
nomų povandeninių žemės dalių. 
Svarbumą šitos mažai ištyrinė
tos srities iškeliama sekančiame 
buletįne išleistame Washington, 
D. C., National Geographic So
ciety raštinėje: .

•“Kuomet pęrsistatoma jogei 
netoli trįs ketvirtdaliai žemės 
skritulio paviršiaus susideda iš 

I vandens pasidaro stebėtina kaip 
mažai mes žinome apie kietąją 
dalį Jcuri guli po vandenio už
danga. Didesnesės dalįs. musų

Aukso-oidabro r ondo | kontinentu išžyrnėta net iki ma-

KADA MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME
HENRIK 1BSEN ------- Vertė A. A. TULYS

(Tąsa iš pereito num.)

Ne. Bet pardavėjas, 
tada tos popierėlės neimtų.

Tas, mat, neužganėdina žmo-
Dešimtis kapei-

Šim-

ką “Dirvos” skaitytojai 
žinių apie mėtymą mo- 
iš Lietuvos mokyklų už

inėtus ir vargiai buvom nuėję viens nuo 
kito ant valandos. Mudu vienu du visada.

Prof. Rubek (su žingeidumu): — Na? 
Ir paskui?....

Maja (biskj sunkokai): — Tu ypatin
gai nedraugingas žmogus, Rubek. Tu mėg
sti laikyti save sau vienam ir mislyti savas 
mintis. Ir, suprantama, aš negaliu tinka
mai -kalbėti su tavim apie tavo reikalus. 
Aš nieko nenusimanau apie dailą ir itam 
panašius dalykus.... (Su nekantrumu.) 
Taipgi aš labai mažai ir paisau apie tai!

Prof. Rubek: — Taigi, todėl tai mes 
tankiai sėdėdami prie pečiaus kalbame apie 
tavo reikalus. s

Maja: — O, gerove, aš neturiu reika
lų apie kuriuos reiktų kalbėti.

Prof. Rubek : — Na, gal but jie.yra 
trejopi, bet kaip sau nori mums laikas pra
slenka taip sau, šiaip ar taip, ir gana, Maja.

Maja : — Taip, tavo tiesa. Laikas pra
slenka. Jis bėga nuo tavęs, Rubek. Ir aš 
manau kad dėlto tu esi taip nekantriu...,

Prof. Rubek (linguojasi, karštai): — 
Ir taip neramiu! (Nardosi sėdynėje.) Ne, 
tuoj aš jau nebepajiegsiu'pakęsti to links- 
maus gyvenimo.

Maja (atsistoja ir valandėlę žiuri jin): 
— Jei tu nori manęs atsikratyti tai užten
ka tik pasakyti.

Prof. Rubek: — Kam vartoti tokias 
frazes? Atsikratyti tavęs?/

Maja: — Taip, jei tu. nori užbaigti su 
manim, meldžiu pasakyti dabai’ tuojau.. Ir 
aš bematai eisiu sau savo keliais.

Prof. Rubek (veik su neįmatoma šyp
są): — Ar tu taikai tai kaipo grąsinimą, 
Maja?

Maja: — Negali būti tame jokis grasi
nimas tau ką aš sakau.

Prof. Rubek (tsistoja): — Ne, aš pri
sipažįstu, tame tavo tiesa. (Po pauzos pri
duria.) Mudu nelabai „ galim taip toliau 
gyventi....

Ma ja: — Na? O paskui?....
Prof. Rubek: — Čia jau nėra jokio 

“paskui”. - (Su pažymėjimų ant savo žo
džių.) Kad mudu negalim gyventi vienas 
su kitu tai dar nereiškia jog mes būtinai 
turim persiskirti.

Maja (skaūsmingai šypsosi): — Tiktai 
ant kokio laiko altsitolinti viens nuo kito, 

i tu sakai?
Prof. Rubek: — Ne, ir to nereikalin

ga.
Maja: — Tai kaip? Pasakyk ką tu 

■ nori su manim daryti?
Prof. Rubek (su abejotinumu): — 

Aš dabar jaučiu ką taip aštraus ir skaus
mingo; aš noriu turėti ką pors su savim 
kuri tikrai ir teisingai stovėtų prie ma
nęs, ...

Maja (neramiai, sutrukdo jį): — Ar 
aš taip nedarau, Rubek?

Prof. Rubek (pamodamas į šalį): —- 
Ne iš to žvilgsnio. Ko man reikia tai drau
giškumo kitos ypatus kuri galį, kaip tas 
jau buvo, pripildyti mane, dadėti ko man 
dar stokuoja, būti su manim visame ma
no lenktyniavime.

Maja (išlengv): — Tiesa kad tokie rei
kalavimai yra perdaug man. sunkus.

Prof. Rubek:. — O nę, tas visai ne 
tavo, linkmėje, Maja.

Maja (išsišokdama)': — Ir kaip tu ži
nai jog aš nenoriu, kad taip ir butų !

(Dar bus)

i Maja: — Nagi aš atmenu, tu pareiškei
• tarp kitko, jog tas padarysią man tiek daug 
' gero. Bet, bet....
* Prof. -Rubek: — Bet?....

Maja: — Bet dabar nei maž aš neti- 
kiu kad tai buvo toji priežastis....

i Prof. Rubek: — Tai ką dabar manai?
i Maja: — Dabar aš manau jog tai bu-
I vo del tos išblyškusios moteries.

Prof. Rubek: — Madamės von Sato- 
vos!.'.;.

Maja : — Taip, tos kuri visuomet sekio
ja paskui ’tavo kulnų. Vakar vakare taip-

. gi ji čionai pasirodė.
Prof. Rubek: —" Bet tai kas čia bu

tų!... .
Maja: — O, aš žinau jog tu ją pažinai 

daug pirmiau negu mane.
Prof. Rubek: — Taipgi ir užmiršau 

ją daug pirmiau negu tave pažinau.
Maja (atsisėdus) : — Ar gali taip leng

vai užmiršti, Rubek?
Prof. Rubek (trumpai): — Taip, la-j 

bai lengvai, ištikrųjų.... (Priduria ašt
riau.) Kuomet aš noriu užmiršti.

Maja: — Net ir -moterį kuri buvo tau 
modeliu?

Prof. Rubek: — Kuomet jinai man 
nebereikalinga....

Maja: — Tą kuri nuoga del tavęs sto
vėjo? .

Prof. Rubek: — Tas nieko, nieko ne
reiškia mums, artistams. (Permainęs to
ną.) Paskiau, gal aš galiu paklausti tavęs 
kaip aš galėjau 'žinoti jog ji šiame krašte 
randasi?

Maja: — O, gal patėmijaį jos pavardę 
atsilankiusiųjų surašė kokiame nors laik
raštyje:

Prof.' Rubek: — Bet aš nieko nežino
jau apie tą pavardę kurią ji dabar turi. , 
Aš nesu girdėjęs apie jokį* Herr von Sa- 
tovą.

Maja: — O, tai turėjo būti kita prie
žastis kurios delei tu taip geidei čia ke
liauti.

Prof. Rubek (rimtai): — Taip, Maja, 
buvo kita priežastis. Visai kitokia priešas- • 
tis. Ir tą mudu turiva anksčiau ar vėliau ! 
plačiai išsiaiškinti. '

Maja (su prispaustu juoku): — ‘Vieš
patie, koks tu rimtas išrodai!

Prof. Rubek (nužiūrėdamas tyrinėja 
ją): — Taip, gal būti, Ibiskį daugiau rim
tas negu reikia.

Maja: — Kaip tai?.....
Prof. Rubek: — Ir tas yra labai ge

rai mums abiem.
M a j a : — Tu pradėjai versti mane jau- 

. stis • keistai, Rubek.
i Prof. Rub.ek: — Tik keistai? Nei 
į biskio neramiai?

Maja (purto galvą): — Tiek dar ne.
Prof. Rubek: — Gerai. Tai klausyk.

Tu užsiminei aną dieną prie maudyklių jog 
tau atrodo kad aš palikau labai nervuotas 
paskutiniu laiku....

Maja: — Taip, ištikro tu palikai.
Prof. 'Rubek : — O kokia gi to priežas

tis, tavo nuomone?
Maja: — Kaip aš čia galiu pasakyti? 

(Skubiai) Gal but tau nusibodo tas nuo
latinis draugavimasi su manim.

Prof. Rubek: — Nuolatinis? 
del nesakai “amžinas”?

Maja: — Lai buna, kasdieninis drau
gavimasi. Štai mudu atsiskyrę žmonės 
gyvenom ten per ištisus keturis ar penkis

Jau 
nę su 
tijoj kur “dievobaimingi” žmo
nes .įsigąsdinę Darvino teorija 
apie žmogaus išsivystymą ir že
mesnio gyvūno, o ne su Adomu 
ir iš Adomo, bandė pervesti val
stijos ligeslaturoj įstatymą už
draudžiantį to mokslo mokinti 
valstijos mokyklose, po didžiau
sia bausme tam mokytojui kurs 
drįstų- prasitarti apie Darviną 
ar jo teoriją.

Ohio valstijoj laiks nuo- laiko 
čia ir ten pakįla tam panašus 
klausimai, štai mokinama bib
lijai priešingas mokslas anie at
siradimą žmogaus daug pirmiau 
Adomo laikų, apie žmogaus iš
sivystymą iš beždžionės ar ko
kio kito žemesnio gyvūno. Tas 
nekurtoms sieloms labai nepa
tinka;-.

Tik 
turėjo 
kytoj ų
tai kad jie mokina tikro moks
lo. Ten yra tėvų komitetai, yra 
klebonai tėvus valdą, na ir pra
dėjus mokytojų mokymą sijoti 
surandama kad jie yra “bedie
viai”, o to pasekmė------moky
tojas netenka vietos.------------- x

Lygiai toks atsitikimas buvo 
pereitą savaitę Monroeville mie
stelyje, Ohio valstijoj, kuris tu
ri į 15,000 sielų.

Gegužio 9 d. mokyklos tary
bos narė, tūla davatka, atsineša 

1 į mokytojų tarybos susirinkimą 
, peticiją pasirašytą 58 vidurinė- 

sės mokyklos mokinių ir ji žo- 
; džiu reikalauja, be jokio iš jos 

pusės aiškinimo, kad mokyklos 
superintendentas būtų prašalin
tas nuo vietos. Peticija nieko 
nesako — nei žodžio kodėl 
kalauja mokyklos perdėtinį 
liuosuoti, na tik taip sau, 
davatkos žodžių klausykit 
iš prašalinkit jį.

Prašant pasiaiškinimų, bobe
lė tyli, nieko daugiau neužme
ta; gal buvo susigėdus teisybę 
pasakyti. Ir pagaliaus kiti mo
kyklos tarybos nariai suuodė jog. 
čia bene kalta bus... .ta naba
gė Darvino teorija;

Bet davatkėlės balsas nieko 
nereiškė. Jos “peticija” liko at
mesta. i

tinė turinti rekordą, Filipinų 
Giluma, rytuose nuo Filipinų 
Salų, 32,098 pėdų, ši didžiau
sia žinoma giluma tokiu budu 
guli šešios mylios ir 409 pėdos 
po jūrių paviršio.

“Didžiausias tiesioginis skir
tumas žemės' paviršyje tarpe 
dugno Filipinų Gilumos ir vir
šūnės Kalno Everest, yra apie 
11.6 mylių. Tas išrodo baisus 
skirtumas iki nesulygini jo su 
žemės diametru kuris, netoli tų

{didelių fiziškų skirtumų, sker- 
sumoje yra lyginamai 8,000 my
lių. Ant skritulio turinčio dia
metrą aštuoriių colių vietoj 8,000 
mylių, šis didžiausias skirtumas 
nuslugimo ir pakilimo butų at
vaizdinama tiktai indrėskimas 
maža ką daugiau kaip šimtine 
dalis colio. Mažiausias išdalini
mas ant paprastai vartojamų ce
linių linijų yra viena šešiolikta 
colio dalis. Tas indrėskimas ar
ba bryželis butų mažiau negu ■ 
penkta dalis tokio padalinimo 
gilumo. Ant bilijardo ritulio 
vargu galima butų inbrėžti tiek 
mažai su špilka kad atvaizdinus 
didžią Filipinų Gilumą, ir kele
tas grūdelių -miltų atstovėtų {

1 augštumą Kalno Everest. Ly
giausia oda augantis orančius 
(apelsinas) turi daug didesnę 
nelygumą savo paviršyje pro- 
porcianoliai didumą imant negu 
tie bryžiai ir pakilimai ant že
mės sudarą aųgštus čiukurus ir 
žemus klonius.

“Kas studijuoja žemę prieina 
prie supratimo jog savu budu 
kontinentai yra sulyginamai ne» 
žyihųs prieš didžiuosius okeanų 
dugnus. Abelna dauguma šitų 
nuslugimų žemiau jūrių pavir
šio yra daugeliu sykių daugiau 
negu abelnai suėmus yra pakilu
sios žemės virš jūrių. Jeigu vi
sas žemės paviršis butų nuleis
ta žemyn, kiekvieną pėdą že
mės paviršio užšemtų okeanas . 
po beveik dvi mylias gilumo. ‘ 
Padėjiman kontinentų iš pirmo

iin-

Vajus
Kaip jau pereitame numeryje 

skaitytojai patėmijo, Lietuvos 
Atstovybė Washingtone skelbia 
Lietuvos Sidabro-Aukso Dieną, 
arba: laiką kuriame viso pašau-- 
lio Lietuviai galės paaukauti 
Lietuvai aukso ir sidabro' pasta
tymui ‘Lietuvos pinigų pamato.. 

Ta diena; arba dienos, iš ge
gužio 27 ir 28 d:, kaip pereitame 
numeryje buvo paskelbta, At
stovybės nauju pranešimu nuke
liamą į birželio 24 ir 25 dienas. 
Tai bus subalta ir nedėldienis.

Ant tų dviejų dienų visos mu-i 
sų kolonijos turėtų sušaukti di-J 
delius visuomenins i 
mus,.parengti prakalbas, aiškin-ldelė giluma, pasislėpusi okeano 
tį žmonėms reikšmę savų pini-į gilybėje, vos spėjo įsigyti sau I nwyjlllin„ nunumem. mi 

vietą pastarais metais pavėjini
p štai kita gilesnę atranda- vienok sausžemis sudaro 

ma; Jį* sunku yra tikėtu jog pa- žemės paviršio jau
. per milijonus metų ir gal but 
taip pasiliks per ilgus amžius, 
ateityje. Yra išskaitliuota jog 
mažiau negu keturios kubiškos 
mylios kietos medegos kas me
tai vandeniu nunešama į jū
res. Tuo laipsniu, nepriskai- 
tant pakilimus ir nuslugimus 
paeinančius nuo žemės drebėji
mo ir kitų -priežasčių, reikėtų 
daugiau negu 6,000,000 metų 
iki visa dabartinė žemė butų 
suplauta į jūres.” ;]

pa- 
ne- 
ge- 
bet

žiausių smulkenų, ir musų 
kraščiai ir negilus vandenįs 
toli pakraščių yra pusėtinai 
rai ištyrinėta h- sužymėta; 
kaip tik nueinama nuo krašto 
kontinentalių briaunų visų jū
rių dugnai atvaizdinama tiktai 
keletu neaiškių linijų braižinių 
nubrauktų retose jūrių dalyse.

"Mes be abejonės žinome jog 
augščiausias punktas ant žemės 
yra čiukuras Kalno Everest ku
ris iškįla virš jūrių linijos iki 
29,002 pėdų — arba 38 pėdo
mis mažiau negu 5į^ mylios.

i Iš kitos pusės mes galime kal- 
JI- bėti apie didžiausią gilumą *ko- 

susirinki- kia žinoma’, kadangi viena di-

rei- 
pa- 
tos 

visi

Ko-

u žmonėms reiKsmę savų pini-1 gi., 
gų Lietuvai ir reikalingumą jų [pirmą i 
.pamate turėti aušo ir sidabro, ir kaip štai kita gilesnė atranda-1 
ten pat rinkti aukas.

Iš Atstovybės atsišaukimų ai- ti giliausia vieta jau buvo at- 
šku ko reikia. Pirmiausia, rei-1 rasta.
kalinga: gryno aukso ar sidabro “Vaikai mokyklose keletas 
daiktų, paskui auksinių ir si.da- metų atgal buvo mokinama jog 
brinių pinigų. Bet popieriniai 
pinigai bus lygiai ggri iš tų ku
rie neturės auksinių ir sidabri
nius Tik palengvinimui Atsto
vybei; kolonijų komitetai paskui 
galės tuos popierinius pinigus 
paversti į ausinius-sidabrinius 
pinigus (tik nereikia nepirkinėt nuv
jokių daiktų už tuos pinigus).JGuamo, 31,616 pėdų; ir dabar-

i didžiausia žemės paviršio nu
slugimo vieta buvo netoli Fiji 
Salų ir kad ji buvo 30,133 pėdų 
gilumo. Po to ‘giliausia žemėj 
skylė’ buvo paeiliui Kermadec 
Giluma, šiaurryčiuose nuo Nau
josios Zelandijos, 30,939 pėdų; 
Nero Giluma,—pietryčiuose nuo

Kristaus Kančių Atvaiz- 
dinimas

Oberammergau, Bavarija. 
čia kas metai dievobaimingi ka
talikai Surengdavo perstatymą 
Kristaus gyvenimo. Bet prieš 
karę jau, nuo 1910 metų, per- 
s.tatymo nebuvo, šįmet vaizdi- 
nimas atnaujinta, žiūrėtojų bu
vo 4,000. Amerikos kratančių
jų paveikslų gaminimo firmos 
lošėjams siūlė didelius pinigus 
kad leistų juos padaryti į pavei
kslus ir paskuti rodyti visame 
pasaulyje. Bet lošėjai nuo to 
griežtai atsisakė.' Jie atlošia 
tik sau vieni, maldingiems tiks
lams.

DABAR LAIKAS
PRADĖTI rūpintis apie sekančio menesio “ARTOJĄ’*, 
nes jis visada išeina pirmą menesio dieną ir tuoj išsibai
gia ir nelieka tokiems kurie “vėlai keliasi” arba vėlai pra
deda rūpintis. Daugumas ^užsisako, kas mėnuo sau po 
numerį prisiųsdamas 10 centų, neišgalėdamas metinės 
prenumeratos užsimokėti^ delei bedarbės. Kurie galit 
užsimokėkit už metus iškalno, tada nereiks manyti ar 
gausit ar ne: būtinai jums bus prisiųsta. “ARTOJAS” 
yra 28 puslapių, didelio formato, literatūros ir mokslo 
žurnalas, talpina įvairių skaitymų, eilių ir juokų.

Amerikoje Metams $1. Lietuvon $1.25

ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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Musu Kaimynai Dausose
(tautiški CENTAI IR APETITAS DIDELIS, 

UNIVERSITETAS - ‘ T A
Susivienijimo Lietuvių Ame-

Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.

[buvusią tų žvaigždžių grupių svarbą seno
vės žmonių akyse. Hesiodas taip pat mini

Zodiako prasidėjimo metai surandamą., žvaigždes Arkturą (Arcturus) ir Sirijų, 
apie 3000 m. prieš Kristų. Atidžiai per- fr šias dvi žvaigždes galima drąsiai vadin-i 
žiurėjus žvaigždynų grupes, susitinkama su h vienas iš seniausių žvaigždžių dangišku 
svarbiais punktais, vienas iš tų tai kad vi- Įvardijimų žvilgsniu.
sur matosi perstatymas kokio nors dalyko, I Žinovai turi skirtingas nuomones apie 
bet nesitaikyta jokios tvarkos ar sutikimo ."tai iš kur Grekai gavo supratimą apie žvai- 
tų perstatomų pavidalų. Išrodo jog keno gždes, tečiau jau galima tikrai tikėti kad 
nors mintyje yra buvus pilnai apdirbta id e- tas jiems neatėjo iš kur 'kitus kaip tik iš 
ja apie tokių vaizdų įsteigimą, noras per- Egipto, Chaldėjos ir Foinikijos.
statyti ką nors labai svarbaus. Taipgi žin- 
geidu bus priminus, ir tą jog daugelyje at- gėjas buvo Thalius, Zoniškos Filosofijos mo- 
vejų žvaigždynai yra su dviem vienodais 
pavidalais; pav. yra pavidalai dviejų šunų, 
dviejų meškų, dviejų milžinų kovojančių 
su smakais, ir kiekviena pora yra -lygina
mai arti vienas kito. Taipgi yra dvi ož
kos, du karališki vainikai, dvi srovės-upės 
ir dvi krūvon surištos žuvįs.

, Zodiako konsteliacijos yra tankiai ben- 
drumoje su kaimyniškomis grupomis. Taip 
matome galingąjį Orioną užpuolant Bulių, 
Aquariju pilantį vandenį į Pietinės Žuvies 
žiotis, Vėžį norintį kąsti Ophiuchą, ir Avi
ną prispaudusį Jūrių Smako galvą.

Taipgi senovės žmonės vieną dalį dan
gaus vadino “Jure”, ir tenai, kaip ir turi 
būti, randasi daug vandeninių gyvūnų — 
Dolfjnas, Bangžuvė, Žuvįs, Jūrių Ožka ir 
Pietų Žuvįs.

Senovės žmonėms rodėsi kad 'žvaigž
dės pačios sutvėrė tuos pavidalus ir kad to
kie'pavidalai tiko vien tai ar kitai žvaigž
džių grupei. Štai dar, šalip pilnų paveiks
lų yra ir pus-pavidalai,’kaip Pegaso, Tau
ro, Ąrgo, ir taip vadinamoji Tvano grupė 
susidedanti iš ant uolos stovinčio laivo, 
Paukšties, Aukuro, Kentauro darančio au
ką, ir debesuose Laumes juosta.

Yra manoma jog, la'bai tolimoje praei
tyje, Akkadus buvo užkariavusi Semitiško
ji rašė ir ant “savų negalėtųjų Semitai už
metė savo kalbą, tečiaus jie priėmė Akka- 
dų mitologiją, tiesas, literatūrą ir astro
nomijos sistemą.

Ankstyvose pasaulio Istorijos dienose 
surandama astronomiją ir astrologiją bu
vusią plačiai išsivysčiusia Kinijoje, Indijo
je, Arabijoje ir Egipte. Senuose Kinų už
rašuose esą paminėta kad pirm 2357 metų 
prieš Kristų imperatorius Yoa buvo išda
linęs dvylika zodiako ženklų į dvidešimts 
astuonias mėnulio pozicijas, po vieną ant 
dienos.

Manoma taipgi kad Arabai savo supra
timą apie astronomiją gavo nuo Indijos, o 
Kinijoje, Indijoje ir Arabijoje randama be
veik vienoda sistema, t; y., kur kalbama 
apie Menulio Stotis naudojamas susekimui 
kasdieninės mėnulio kelionės tarp ‘žvaigž
džių.

Indija buvo vadinama konsteliacijų- 
pavidalų suvardijimo gimtinė, tečiau mo
derniški ištyrinėjimai, kaip tvirtina Allen, 
Sanskrito literatūroje visai maža ką teran
dą šitokio tikėjimo patikrinimui.

Dar vis abejojama ar Indijos astrono
miją buvo paimta nuo Grekijos, ar išsidir
bo nepriklausomai nuo jos. Parėmimui 

.^pastarosios teorijos yra patirta Jog Brąh- 
minai buvo perdaug išdidus skolint* sau 
mokslą iš Grekų ar Arabų, ir taipgi nėra 
galima tikėti jog dvi priešingos Indų sek
tos, Brahminai ir Buddistai, butų .priėmę 
tokius pat pagerinimus savo kalendoriams 
ir religiškiems simboliams. Dar daugiau, 
Grekai Indijos astronomiją laikė augštoj 
pagarboj, tuo gi tarpu Indai Grekų mokslui 
teatidavė paprastą pagarbą.

Egiptėnai, ant kurių ankstyvųjų mo
numentų randama dvylika zodiako ženklų, 
pripažįsta jog jie savo pažinimą apie žvaig
ždes ėmė nuo Chaldėjų, o jie patįs, iš kitos 
pusės, buvo mokytojai Grekams -net taip 
anksti kaip laikuose Thalio ir Pytagoro.

Herodotas pažymi jog Egiptėnai buvo 
pirmutinieji visoje žmonijoje išradę metus 
ir išdalinę juos į dvylika dalių; tečiau šis iš- 

‘ vedimas prieštarauja priimtam visuotinam 
nusistatymui iš Babilonijos liekanų liudy- 
mų.

Ankstyvuose laikuose randama taipgi 
minima ir ‘kitos žvaigždžių grupės buvu
sios išlaukinėse zodiako pusėse, ypač jos 
paminėta Senajame Testamente, Knygoje 
Jobo, kur randama kalbant apie Mešką, 
Orioną ir Plejadas, kurių vardai atėjo ir 
iki musų. Homeras ir Hesiodas tas pačias 
konsteliacijas taipgi mini, ir tas parodo

(Tąsa iš pereito num.)

Grekijos astronomiškojo mokslo įstei-

kyklos vadovas, Mileto pilietis, gyvenęs 
, apie 540 m. prieš Kristų. Sakoma jog jis 
i buvęs pirmas mokinusis Grekus jūreivius 
. valdyti laivus pagal Mažosios, o ne Didžio- 
. sios, Meškos.

Eudoksas, Cnido kilmės, gyvenęs apie 
ketvirtame šimtmetyje pirm Kristaus, Pla
tono vienlaikis, buvo pirmutinis išvardinęs 
konsteliacijas beveik visoje jų pilnumoje. 
Sakoma jis buvo apsilankęs Egipte ir tenai 
gavo pamokinimo apie astronomiją. Jis 
parašė pora veikalų, abu prozoje, tik ant 
nelaimės jie jau dingę; tečiau Aratos, Alek- 
sandriškas poetas, paskutinįjį jo veikalą 
270 metais prieš Kristų parašė eilėmis, ku
ris išsilaikė iki musų dienų.

Aratos paėjo iš Kilikijos, ir buvo Ma
kedonijos karaliaus, Antigono Gonato, pa- 
locių gydytoju. Jis buvo vienlaikis su Aris- : 
tofanu, Aristarchu ir Teokritu, ir jis kon- : 
stėliacijas minėjo paeinančias iš nežinomos ' 
senovės. Jo išdirbtas dangaus skliautas j 
perstatė tikrai dangų kokį žmonės įsižy- j 

į mėjo nuo 2000 metų prieš Kristų. Jo poe
ma buvo laikoma tikriausia žvaigždžių iš- 

. vardinime ir jį atidžiai sekė visi po jo bu
vę dangiškųjų pavidalų piešėjai.

Šitas Eudokso skliautas, perduotas į 
musų laikus Arato eilėmis, turėjo keturias- 
dešimts penkia’s konsteliacijas, dvidešimts 
šiaurinėje pusėje, dvylika pietinėje, ir try
lika zodiako ruožte; trylika čia skaityta 
dėlto kad Plejados buvo laikoma paskira 
konsteliacija-nuo Tauro, nors todvi grupės 
paeina išviėno.

Allen paduoda sekantį žingeidų patė- 
mijimą tai garsiai poemai: “Kuomet .poe
ma užvardinta Fenomeną buvo Romoj pri
imta Cicerono ir kitų įžymių ypatų, skaito
me kad ji patapo maloniu užsiėmimu Ro
mos ponioms išsiuvinėjant įvairias dangiš
kas formas auksu ir sidabru į brangiau
sius sieninius paveikslus, ir tas panašiai 
buvo pirmiau daroma Atėnuose kur išlenk
tos budinkų lubos taipgi būdavo išpiešiama 
dangiškais pavidalais.”

Poema Fenomeną yra pats seniausias 
išlikęs senovės konsteliacijas apibriežiąs 
veikalas ir jis yra išversta į visų didesnių
jų tautų kalbas. Ciceronas ir Germanikas 
Cezaris yra tą veikalą abu paskirai išver
tę, ir taipgi yra žinoma nemažiau trisde
šimts penkių Grekų komentarinių rašinių 
apie jį.

Eudoksas sakė jog dangus yra- išdalin
tas į konsteliacijas kokių pasižymėjusių 
ypatų vardais. “Jis nesiskaitė su paskiro
mis žvaigždėmis, bet davė lyg geografišką 
aprašymą jų teritorijalų pozicijų ir ribų, 
sulyg grupių atžymėtų abelnu vardu.” 
Svarbiausioji jo veikalo vertė randasi ap
imamame vaizde dangaus kokį jis įstengė 
padaryti, ir aprašyme sugrupuoto dangaus 
visame jo pilnume.

Nors Eudokso ir Arato prisidėjimas 
prie Astronomijos mokslo ir literatūros lai
koma didelės vertės, tečiaus pripažintas 
įsteigėjas musų moksliškos' astronomijos 
yra Hipparchas, kuris buvo pirmutinis at
radęs amžiną ir matomą žvaigždžių pasi- 
keitinėjimą žinomą pasekmėje žemės kelia
vimo aplinkui saulę, nors dar tais laikais 
apie žemės keliavimą nesuprasta ir negal
votai •

(Bus daugiau)

Didžiausias 
vendam as. 
Lietuviškai,

hietuviškai-AnKliškas- ir Angliškai-LietuvišIsaFŽODYNAS
turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo

džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
\ turlija. su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmones 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimusi.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ..

Reikalaukit “Dirvoje”

$14.00
$11.00

BET NEAPŽIOJA
________ _ ___  . Lenkai užsimanė parodyti pa

nikoje nariams yra žinotina joglsauliui kad jie ne tik moka už-- 
tie dvylika centų metuose nuo valdyti svetimus kraštus,-bet ir 
nario imamų eina tautos, kultū
ros reikalams. Taipgi visiems 
žinoma jog kuri šalis turi dau
giau kultūriškų įstaigų, daugiau!.......__ _  .....__
mokintų žmonių tokia šalis ge- tus, įsodinant juose tirštai Len-

Iriau gyvena. Iki dabar musų ■ -----
jaunuomenė buvo priversta sve
timose šalyse mokintis, ir džiau- 
gkimės, nes nuo vasario 16 die
nos šių metų įgijome LIETU
VOS UNIVERSITETĄ — augš- 
tąją mokyklą namie, 'Lietuvoje.

Bet universiteto įrengimas, : 
laboratorijos, medegos, visokia- 
riopi įrankiai, mokslo knygos-1 
vadovai — viskas reikia pasi
tiekti ir naujame gyvenime. 
Prie to, neturtingų gabių moks
leivių turime nemažai kuriuos 
reikia sušelpti kad jie galėtų) 
užbaigti mokslus ir paskiau už
imti visokias vietas Lietuvoje 
ir išvalyti šalį nuo visokio ne
geistino gaivalo. Mums, tautie
čiams, šiame momente reikia] 
Tautos Namus statyti ir sykiu *<, apie u» Pi au
gintis nuo priešų išlaukinių ir tiką sako jų pačių dienraštis 
vidujinių — darbo begales; | —-------------------------------------—

Dabar artinasi 32-ras S. L. I „________
A. Seimas. Visi Susivienijimo; 
nariai, kuopos ir atstovai j Sei
mą padarykite nutarimus savo 
kuopose Seimui kad Seimas su
rastų visus “Tautiškus Centus”; 
iš praeities tūliems- reikalams- 
skirtus, bet nesunaudotus, ir vi
sus dabar esančius ižde, ir kad 
užgirtų juos paskirti Lietuvos 
Universitetui ii- neturtingiems 
studentams, išsiunčiant adresu 
Dr. K. Grinius, Laisvės .Alėja, 
49, Kaune. Malonu butų regė
ti ir girdėti, sykiu pasidžiaugti, 
kad busintis 32-ras SLA. Sei
mas ir visi skaitytojai šio pa
kvietimo pradžiai musų kultūri
nio gyvenimo kūrimui surastų 
ir paskirtų Milijoną . Auksinų 
(kas butų apie $3,500) ar dau
giau;

Daugelis kuopų ir narių siųs 
Seimui linkėjimus-sveikinimus, 
prie kurių visų .pridėkite sulyg. 
išgalės didžiausią dovaną pini- 
nigais, c vis skirdami Lietuvos 
Universitetui. Niekas nesiųski- 
me , ..Seimui J telegramų, kurie 
daug kainuoja, ir Anglai tele
grafistai juos perrašo taip kad 
perskaityti nei suprasti negali
ma. Telegramo lėšas pridėkime 
prie sumos Universitetui, nes 
paprastas laiškas kainuoja tik 
du centai. Bet nesįųskime tuš
čių laiškų Seimui. - Prie linkėji
mų vis pridėkime čekiais ar mo- 
nei orderiais kiek tik išsigalime, 
ir adresuokime:: 
LITHUANIAN CONVENTION .

Hotel Tuller, 
Detroit, Mich.

Linkėjimus jau galima rašyti 
nedėlioj birželio 
ti panedėlyje.

Valio S. L. A.

suvirškinti juos.
Užėmę didelius plotus .Lietu

vių ir Gudų žemių jie nutarė 
asimiliuoti tuos užimtus kraš-

kų valstiečiu. Per pusantrų me
tų buvo nutarta tuose kraštuo
se išparceliuoti Lenkų chlopams 
440,000 ma’rgų žemės. Iš tų 
80,000 išdalinta 2,600 pavie
nių “chlopų”, jų terminologija 
tariant, gi 100,000 margų pa
vesta tam tikroms, valstiečių 
bendrijoms. Taigi išviso išda- 

' linta 180,000 margų. Ir nežiū
rint to kad dar 260,000 margų 
tebėra nepadalinta, jau ir šiems 
metams dar naujų 240,000 mar
gų paskirta išdalinimui. Rodos 
tik stebėtis reikėtų tokiu umu 
Lenkų karalystės isšiplatinimu. ; 
Bet deja, tai tik šilta teorija j 
Lenkų imperialistų. Gi šaltoji i 
gyvenimo praktika viską savaip i 

j apvertina.
I Paklausykime ką apie tą prak- 1

fe
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32
P.

d. ir išsiųs-

SEIMAS!
Mikolainis.

Amerikos Žydai Rūpina- ( 
si Savaisiais Lietuvoje ) 
New York. — Žydų komitetas 

nuskyrė 24 milijonus. Vokiškų 
markių pagelbėjimui Lietuvos 
žydams atsigriebti po karės.

Lietuvos žydai patįs, net be 
išlaukinės pagalbos, — rašo žy
dų laikraštis New Yorke, •— 
daug jau atsigriebė.

Dalis paskirtų pinigų eis at
statymui karės-sunaikintų Žydų 
namų, kita parėmimui žydų ban
kinių įstaigų ir amatų draugi
jų.

Amerikos prekyba su -kitomis 
šalimis balandžio mėnesyje nu- 
mažėjo. Eksportų balandyje tu
rėta už $321,000,000, kovo mėn. 
už $339,000,000. Importo kovo 
mėn. bpvo už $256,000,000, ba
landžio m. už $217,000.000.

Per dešimts mėnesių baigian
tis su balandžiu eksporto buvo 
už» $3,131,000,000, gi pernai per 
dešimts mėnesių iki balandžio 
galo eksportų buvo už $5,8-50,- 
000,000.

| Laivakortės Atpigo | 
X Į Klaipėdą ir Liepoją §107.00 
T Į Piliavą-Karaliaučių $106.50
❖ War Tax $5.00.
•!* Pinigų siuntimas Lietuvon že

miausiu kursu. Pinigus gauna 
Lietuvoje iš arčiausio pašto lai
ke 25—30 dienų.

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave.

t
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X

g

vųjų kiek, pirmiausia, tarp sve
timųjų Baltarusių, kuriam vai- 

| džios autoritetas buvo virš visa 
ko (?), ir pagaliaus nežinia kiek 
šimtų milijonų ar milijardų nu
mesta j purvą....

_____________  ___ “Jau didis laikas tam kad Sei- 
panašlam veikimui, mas padarytų galą tam griau-

“Kurjer Polski” (imame iš “No- 
winy Wilenskie” N. 14): “Iš 
pat pradžių buvo padaryta, ra
šo p. Lada ‘Kur. P.’, pamatinė 
klaidą: Darbą apgyvendinimo i 
pavesta atlikti pačiai kariume- 
nei kuri turbut mažiausia turi) 
pašaukimo .
Tasai milžiniškas planas jvykin- nančiam valstiją žaislui — ap- 
ti pavesta.... raitelių^artileri- gyvendinimui kariškių rytų že- 
jos majorui. Galima būti labai j mėse!” •
geru artilerijos žinovu ir men- Vargiai ar pasiseks Lenkų 
kai teišmanyti apie tokią sunkią pondms tokiomis priemonėmis 
visuomeninę problemą kaip tai išgelbėti savo dvarus ir išveng- 
ukių Įgyvendinimas. Taigi ka- ti reformos savo krašte.
rininkai vietoje- apsiskaityti su J 
sąlygomis užsibrėžė platų planą, 
tiesiog milžinišką, kuriam įvy
kinti reikėtų turėti nebent Ame
rikos pinigus, Frančuzų organi
zacinius gabumus ir Vokiečių j 
sistemafingumą; po metų dar
bo prieita tiesiog prie katastro
fos. Nei vieno atstatyto kariš
kių ūkio, šimtai žmonių pasmer
ktų nuskęsti svetimame gaivale, 
skaitlingos aukos tifo ir kitų li
gų. Šimtai baisiausiai nepaten
kintų, didelis nuošimtis komu
nizmo glėbyje, kai kurie ‘kolo
nistai’ net virtę tikrais plėši-1 
kais, * nupuolimas pasitikėjimo'

uRMį-nraidS 
alcohol]

UEAIDOTIBICa]

Nutrinkite saro 
skausmas

RenmatlikM, 
Neuralgiją, 
Slubuma, 

Niksterčjimą, 
Ištampytus 
Muskulus, 

Dantį) 
Skaudėjimą, 

Galvos 
Skaudėjimą, 
Peršalimą.

Tėmykite, kad 
butų

IŠKABO 
VAISBAŽEM- 

KLIS.

Kiek Jusu Doleris Jums Pelno Neša?
THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO-

3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

Inkorporuota pagal Ohio Valstijos teisių ant $250,000.00, pa
siūlo Lietuviams progą įsigyti pastovių ir ištraukiamų šėrų, ku
rių kaina $105 (skaityk žemiau), ^nesančių nuo 7% iki 8^, mo
kamų kas pusmetis. Priimama depozitai už ką mokama 5%.

JHE A. B. SAVINGS AND LOAN COMPANY yra su
organizuota plačiai Cleveland© ir visoje Amerikoje 

žinomų Lietuvių iki šiolei pasekmingai -veikusių ir vei- • 
kiančių kitose didelėse finansinėse įstaigose.
Visa valdyba, A. B. Bartoševičius, Dirvos’' leidėjas, pre
zidentas; Jonas Tidd, vice-prezidentas; K. S. Karpavičius, 
“Dirvos” redaktorius, sekretorius; S. Batoševičius, sekr. 
pagelb.; V. Bartoševičius—ižd., kviečia visų kolonijų Lie
tuvius pasinaudoti užtikrintu saugumu ir pelningumu 
jūsų pinigams. Pelnas yra dvejopas, kaip liekant nariu 
The A. B. Savings and Loan Kompanijos taip ir paside- 
dant čia savo pinigus ant knygelių, taupymui.
<jĮ Kompanija turi keliolika dar neparduotų Pastovių ir 
Ištraukiamų akcijų, kurių abiejų kaina yra po $100.00. 
Užsirašant kurių nors paskirai arba sykiu šių akcijų reikia 
mokėti po $5.00 nuo akcijos narinės mokesties, taip kad. 
akcija atsieina po $105.00. Lyginant su kitų bankinių 
įstaigų akcijomis, šios Kompanijos akęijos yra daug pri
einamesnės, nes kitur reikia mokėti po $115 ir $125.
^Pastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.
^-Ištraukiamos (Installment Stock) akcijos irgi kainuo-' 
ja po $105, bet išsykio reikia įmokėti po $5 nuo kiekvie
nos imamos akcijos, o likusią dalį nuo kiekvienos akcijos 
galima išmokėti po kiek išgali, savaitėmis ar mėnesiais. • 
CĮ Dividendas pirmais metais bus išmokėta už visas akci
jas, arba dalį sumokėtų už jas pinigų, nuo 7 iki 8 nuoš. 
Ištraukiamas akcijas narys gali išsitraukti kada jam pri
reikia pinigų, nors nebūtų pilnai sumokėta, ir gaus jam 
pripuolamą nuošimtį nuo dienos įmokėjimo iki išėmimo. 
Už kiekvieną įmokėtą narystės mokestį akcijonierius gau
na paliudymą, ir taipgi Šerų certifikatą už pilnai sumo- ’ 
kėtus Šerus;, už mokamus šėrūs gauna tam tikrą knygelę. 
Narystės mokestis ($5) Šerus ištraukiant jiegrąžinama.

APIE DEPOZITUS—PASIDĖJIMĄ PINIGU 
fjJUž padedamus čia taupymui pinigus mokama 5%, ar
ba kelis sykius daugiau negu nekuriuose bankuose kitose 
valstijose. Kam.daryti sau skriaudą? Čia taipgi moka
ma nuošimtis nuo padėjimo iki ištraukimo dienai.

Pasidėjimui pinigus siųskit per pačtą. Gavę jūsų pini
gus prisiųsim jums taupymo knygelę.
GJ Prireikus pinigų, tik parašot laišką ir pareikalaujat da
lies arba visų, ir tuoj be atidėliojimo jie jums prisiunčia
ma priskaitant ir išpuolamą nuošimtį.

Pasinaudokit šia progą duodama jums taip patikėtinos 
ir saugios įstaigos. Kam dalį savo pelno atiduoti sveti
miems kada "jūsų pinigai čia jums atneš nuo 25% ir dau
giau naudos. Penktas nuošimtis yra 25 nuošimčiais di
desnis už ketvirtą nuošimtį mokamą jums kitur. O neku
rtose vietose mokama tik 2 ar 3 nuošimčius. Per metą- 
kitą jūsų pinigai nustoja keliolika dolarių naudos. .

THE A. B. SAVINGS AND LOAN COMPANY
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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PASMERKTASIS 
(VAIZDELIS) 

Rašo A. Vaičiūnas. 
(Tąsa iš pereito num.)

III 
Magdutė.

RAŽUS ankstybo pavasario vakaras.
Malonus, širdį gaivinantis besprogs- 

tančių medžių kvapas, dilgindamas jaus
mus, svaigina galvą ir lyg praskuta kiek
vieno žmogaus užkietėjusių ir užšalusių 
jausmų plutą ir daro jį jautresniu, švelnes
niu, skaistesniu, gyvesniu....

Miesito sodne vaikščioja daugybė žmo
nių; visi geria pavasario kvapus ir klauso 
paukščių čiulbesio kurie kas sau traukda
mi solo sudaro puikią gamtos harmoniją, 
ko dar neišreiškė nei vienas muzikos geni
jus. Lakštingala tame dideliausiame Vieš
paties orkestre prima veda.... Taip sal
džiai, taip gražiai kad ir matematikas, ar-

vinantis, Petras sutiko Magdutę, gimnazis
tę, kuri prisiskynus jaunučių besprogstan- 
čių pirmųjų pavasario žiedelių, gražiai ir 
tvarkiai juos sudėjus ir prie lupų prispau-l 
dus, traukdama tyrą gėlių orą, lengvais 
žingsneliais žengė namon. Buvo ji kiek 
užsimąsčius, bet akyse žibėjo kokia Ugne-j 
lė.... Apsirėdžius ji buvo gimnazistės 
rubais kurie labai pritiko prie jos gražaus 
balto veido ir liesaus liemens. ,

Magdutė, lyg ko traukiama, nekartą 
norėjo Petrą užkalbinti; žinojo jog jis yra 
nelaimingas, kad jo gyvenimas suardytas; 
dainuodama chore, ji visus jo gestus ir ju
dėjimus godžiai sekdavo, ir kaip ji spręsda
vo suprasdavo viską ką Petras laike pamo-1 
kų aiškino. Pamačius jį ateinantį, kiek 
paraudo ir nutarė žut-but užkalbinti, pra
linksminti, duoti priskintų gėlių....

Nežinia ką jos širdis jaute.... Juk 
mes nežinome kokios nematomos galės į 
mus veikia, kartais prieš proto ir valios jie- 
gas!

Užkalbino, pasiūlė gėlių, ir kada Pet
ras sustojo, ištiesė ranką pasveikinti, jos 
rankelė jo rankoje drebėjo!.... Gautas 
gėleles Petras pauostė ir prisisegė prie 
krutinės dėkųodamas savo mokinei už do
vaną.

Susitiko jų akįs. Petras jos akyse pa
matė ilgesį ir tai ko iki šiolei moteries aky
se nebuvo matęs.... Ji akutes nuleido ir 
spaudė gėles prie lupų, netardama nei žo-

0
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ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

S

tiks. Bet tos dar labiau pradė
jo jį pirštais 'badyti, nors jis 
apie jas šoka kaip ožiukas ir ti
kisi net tapt klebono švogeriu.

ha sausas komersantas stapteli, patraukia 
i save didesnę oro srovę ir klausos prieva
kario paukščių dainos. Žolė vos besprog- 
stan'ti, džiugina ir traukia akį; o tie me
džiai, pumpurėliai tokie gražus, tokie skai
stus, kad rodos žiurėtumėi, neatsižiurėtu- 
mei.

Toliau, plentu, taip pat daugybė žmo
nių eina už miesto grynu oru pakvėpuoti ir 
pasigerėti besileidžiančios pavasario saulės 
spinduliais ir mėlynu tyru dangumi, kuria
me iš rytų šalies nedrąsi viena-kita žvaig
ždelė vos matomai pasirodo....

delio. Petras taip pat nesmagiai jautėsi, 
nors, nežinia keno liepiamas, ją nuo neku- 
rio laiko buvo išskyręs iš tarpo visų savo 
dainininkių : visuomet ji anksčiau ateidavo, 
jau Petras ją salėje rasdavo; sakė ji kad 
muzikų labai mylinti, tik neturinti galimy
bės jos mokintis. Su draugėmis ir drau
gais ji buvo linksma, drauginga, širdinga. 
Visuomet chore stovėdavo priešakyje, nes 
turėjo gerą balsą ir buvo neaugšto ūgio, o 
chore mažesnės stovėdavo priešakyje vi
suomet, taip kad visas choras -matydavo 
vedėją, o vedėjas dainininkus. Jos gelto-

Kas iškęs tokiame tyliame vakare kada 
nėra jokio vėjo ir oras tokis lengvas, gaivi
nantis, sėdėti troškiame, siaurame, priplė- 
kusiame nuo žiemos kambaryje, kuris, nors 
visą dieną vėdinamas, dar vis žiema atsi
duoda.

Šėtras sėdėjo savam kambaryj ir ra
šė. Šiandien, sugryžęs po dainų pamokų, 
kiek ilsėjos, paskiau, minčiai atėjus, sėdo 
rašyti, ir nuolat, berašydamas, padėjęs 
plunksną atsilošdavo, nusišluostydavo be
riedančią ašarą ir dirstelėjo pro atvirą 
langą. Jo ausis pasiekė aiškus-gražus pau
kštelių čiulbėsis.... Pakreipęs galvą pa- 
maitė kad du paukšteliai — patelė ir pati
nėlis— linksmai čiulbėdami, lakiojo ir rin-
ko šapelius ir visa kas tinka lizdeliui krau- 

. ti..;. Sušpaudė Petro širdį! Ir jam sap
navos kad ir jisai bus laimingas suradęs 
draugę ir galės jos draugystėje, neatskiria
mai, amžinai gyventi ir rupinties savo šei
myna, jos laime! Vienok likimo buvo lem
ta taip sutvarkyti kad visą savo gyvenimą 
jis jautėsi vienas vienintelis pasaulyje, ir 
tenai kur manė surasti sau laimę rado di
džiausią nelaimę ir sugriuvo visi jo gražus 
planai.... Galva ant lango nusviro, ir jis

1 kai vaikas ilgai ir garudžiai verkė....
‘ Jau pradėjo temti. Nubudo Petras ir 

nusiprausęs, apsivilkęs trinyčiais, išėjo už 
miešto. Juk jis niekam nereikalingas ir

■ niekam nesvarbu kur jis šiandien eis ir 
kuemetrgryš. ĮSvar-bu kambario-savinin
kams kad jis laiku už kambarį ir valgį už
mokėtų; o kur jis eina ar ką veikia — nie
kam 'neapeina.....

Jautė Petras tai ir jam sunku buvo 
tąs kęsti, tuo laibiau, šitame gražiame at
gimstančios gamtos vakare.

Išėjęs už miesto traukė į savo nuvargu
sią krutinę gryną ir gaivinantį pavasario’ 
odą, kuris jį nuramino.

Sutiko vieną pažįstamą, kitą. Kelias] 
jaunas; laimingas, kaip jis manė, poras 
gryžtančias link miesto iš plačiųjų prie
miesčio laukų.

Mokiniai ir mokinės būreliais ar po 
vieną eidami lenkės Petrui ištolo. Petras, 
mandagiai kepurę nuėmęs lenkdavęs kiek- 

- vienam ir kiekvienai’; bet domesio nekreip
davo. Buvb užsidaręs pats savyje.

Paėjęs už miesto, ant kalnelio, iš kur 
dar buvo matytis' paskutiniai saulės spin
duliai ir kur oras buvo begalo tyras ir gai-

nos ilgos kasos, atidžiai supintos, x buvo nu
puolę per pečius, o balta gimnazistės kepu
rė dengė jos galvą.

— Tai gal gryšime? — ištarė Petras.— 
Aš tamistą kiek palydėsiu. •

Jinai sutiko. Ėjo jiedu tylomis miesto 
linkui. Petras nejučiomis giliai atsiduso. 
Jinai, išgirdus, slaptomis į Petrą pažvelgė. 
Jis tai jautė; nors žiurėjo į tolį....

Praeinant pro namus kur Petras gyve
no, jis norėjo atsisveikinti su ja, bet turė
damas laiko, ir norėdamas pabūti orė, ly
dėjo ją toliau..

Nesmagiai jautėsi Petras Magdutės 
draugystėje. Viena, nemaida buvo moki
nėms su mokytojais gatvėmis vaikščioti;
antra, tas skaudus atsiskyrimas su žmona 
ir jo baisi praeitis neišeidavo jam iš min
čių; trečia, norėjo vienas kur nuošalyj 
miesto sodne pasėdėti. Bet.... nežinomas 
jausmas traukė jį prie Magdutės, ir jo šir
džiai taip buvo gera....

Ėjo išlėto, šį-'tą kalbėdami. Petras 
vengė kalbėti ir užgauti savo sielos sopan
čias stygas. Magdutė nedryso jo kaipo mo
kytojo kalbinti, ir jo draugystėje jautėsi 
suvaržyta, nors jai buvo malonu eiti su tuo 
žmogus kurį jinai skaitė nepaprastu ir 
gerbė, kitaip į jį žiūrėdama negu visi ki
ti....’ Gal užjautė tragingą jo gyveni
mą. ... Juk moteriškė kartais ir pati ne
gali duoti sau atskaitos delko jinai taip, o 
ne kitaip mano ai’ jaučia! •

Priėjus prie jos namų, Magdutė pažvel
gė į savo sodnelį kuriame ji liuoslaikiais, 
pavasario vakarais, sėdėdavo, ir giliai at
siduso. ... Gal gailėjos kad reikės skirtis, 
gal ką nors prisiminė.

Petras atkišo jai ranką atsisveikini- 
Imui. Magdutė žvilgterėjo nedrąsiai jam 
lį akis ir nenoromis padavė ranką.

Tą vakarą Magdutė ilgai negalėjo už
migti.... Pirmą kartą jos gyvenime ne
prityręs jos protas rišo svarbius klausi
mus paliečiančius Petrą.

Užmigus sapnavo gražius sapnus: Ke
lius rožėmis ir gėlėmis sodintus, kuriais 
saulei beriant savo auksinius spindulius- 
ėjo jinai, visa gėlėmis pasipuošus ir.... Pe
tras kuris taip meiliai kalbėjo ir šypsojos, 
kad Magdutė neišturėjo ir pradėjo glaus
tis prie jo.... o jos veidelį, lupas, visą esy
bę saulė bučiavo, bučiavo....

(Bus daugiau)

-LAIKAS EINA 
Sužaliavo jau gamta, 
Sužydėjo gėlynai, 
štai ir vasara kita 
Prasidėjo vėl naujai.

Kai su mumis yr’ žiema, 
Laukiam vasaros šiltos, 
Bet dabar kada ji čia — 
Vėl’ mums laukti reik žiemos.

Taip tai sukas ratas vis, 
Niekad nieko nėr kitaip. 
Ir pripratus mus mintis 
Laukia to kas tur ateit.

Taip .pat slenka dienos mus, 
Metas metą vej’ tolyn, 
Ir kiekvienas pasijus 
Kaip prie kapo ženg’ artyn.

Kleopatra.
Nuo Juokų Red.: Senai p-lė 

Kleopatra čionai jau mums dai
navo; ‘ senai girdėjom žodžius 
teisybės jos karčios. Bet, o, li
kimas' tokis: visiems, visur ir 
visad ateina galas toks.

žmogus, kūdikystėje, pražydi, 
žydi ilgokai ir puikiai, paskui 
pradeda nokti, paskui’pribręsta, 
ir antgalo, kaip medis ant žie
mos, numiršta. Bet žmogus nu
miršta, mums rodos, anlt-visa
dos. Medis sekantį pavasarį vėl 
sužaliuoja. Ir taip toliau.

Bet ir žmogus visai nemiršta, 
tai yra jo siela nedingsta, čia 
mes pakalbėsime apie reinkar
naciją, arba apie sielos įsikūni
jimą. Vieni filosofai kalba jog 
žmogaus siela pernaują įsikūni
ja, pabuvojus tam tikrą laiką 
“aname pasaulyje”, kur nors 
visatoje. Kiti sako jog žmogaus 
siela atlieka tam tikrą transmi- 
graciją. Sielų arba gyvybių pa
saulyje yra tik tiek, -ir ne dau
giau nei mažiau, ir tos sielos 
nuolatos eina iš vieno gyvo su
tvėrimo į kitą, ir net į augalus.

Štai, pav., dabar p-lė Kleopa
tra gyvena žmonių tarpe — ar
ba jos siela žmogiškam kūne; 
po jos mirities ji gali pereiti į 
gėlę, medį, žolę, stirną, avį, ar 
dar kokį prastesnį naminį .gyvu
lį. Išgyvenus tam tikrą laiką, 
savo gyvybę užbaigus tokiame 
augale ar tokiame sutvėrime, 
nemirštančioji siela persikelia 
arba trąnsmigruoja į kitą gyvū
ną. Ir taip amžinai.

Reinkarnacija nuo transmig- 
racijos skiriasi tuomi kad įsiku- 

I nijus siela vėl į žmogų, sako fi
losofai, lyg ir atmena ką tokio 
iš baisios (tolimos praeities, lyg 

j ir turi ko tokio iš pirmojo savo 
budo, ir gyvena panašiai kaip 
kitados gyveno.

Atmename, akmens gadynėje 
I mes redagavom kokį laikraštį — 
kuomet vietoj popieros tarnavo 

] dideli šmotai skalų, ir vietoje 
plunksnos ir rašalo vartojome 
kietesnio akmens kaltelį- ir buo
žę. kalimui raidžių arba ženklų, 
tuomet, mes atsimename ir po 
šiai dienai, musų bendradarbių 
tarpe buvo.p-lė Klėpotra, gerb. 
Audra, gerb. Biruta, gerb. Pro- 

] metėjus, gerb. a. a. Cirineušas, 
gerb. Adonis, gerb. Mučelninkas, 
gerb. Perkūnas, et ai. Jie visi 

I savo eiles rųurns siuntė iškaltas 
ženkleliais f akmenį, ir štai ka
da ryte pačtorius atgabendavo 
laiškus mes skaitydavome jų ei
les ir talpindavome tai į “laik
raštį”, tai į gurbą. Ar atmenat ?

Mislykit gerai, pažiūrėkit į 
savo praeitį, toli, toli, pamaty
sit. Kurie anuomet buvot poe
tais ii’ dabar jais esat, ir vėl 

| busit kada mes vėl susitiksime 
už kelių tūkstančių metų nuo 
šiandien.

dirbtuvę ir sakantį jog graži 
diena pasivaikščiot.

Dirbantis atsakė: Graži tau 
kad turi laiko vaikščiot, o man 

Įkąs iš jos — štai pririštas visą
Kaip rodos, nekurie ekonomiš- leni*'

ki piešėjai-artistai priešingi pir-l Tada mes mislijome: Niekad 
kti apdangalus savo neapdeng- niekeno mintįs susitaikyt nega- 
toms stovyloms. Piešimas turi 
visada būti madoje. Artistas 
gali nupiešt moterį dabartinėje 
drapanų madoje. Už savaitės 
vėliau tos drapanos jau bus iš
ėję iš mados, 
nerizikavo jus, 
klesos teptukų 
šia moteris be

Ii. Bedarbis rūpinasi gauti dar
bą ir norėtų sau sėdėti taip kaip 
tas dirbantis, o dirbantisis nu
siskundžia kad jam reikia prie 
darbo sėdėti, nors neturėdamas 
darbo bėdavotų.

Kokie paiki tie smertelni žmo- 
neliai.

Kad tokiu budu 
visi geresnėsės 
mechanikai pie- 
drapanų.

Vienatinis dalykas kas atneš 
vėl pasauliui taiką tai antra ka
rė. Dabartinis pasaulio padėji
mas išmezga senų amžių paslap
tį. ’ Dabar mes žinome kodėl se
novės Grekų skulptorius nutašė 
gražią stovylą, nukirto jai gal
vą, nulaužė rankas ir kojas ir 
pavadino “Sparnuota Pergalė”.

“Vanagas” ilgai-ilgai j ieškojo 
vietelės kur nutepti, ir ilgai-il
gai skraidė, lyg po tvano Nojaus 
balandis nerasdamas sausos vie
tos ; bet vistiek surado, ir dabar 
nutūpęs, matyt būdamas labai 
išalkęs, kerta visu smarkumu.

Bet nutūpti pataikė ant Kun. 
Prof; Bučio plikės manydamas 
jog _tai Ararato kalnas.

Vargu -beliks gerb. Bučiui ant 
pakaušio -plaukelis.

Apie tuščią puodą jau niekas 
nekalba. Jau puodo laižytojai 
jieško sau naujų vietelių. Jau 
po pakampes slampinėja neturė
dami ką veikti. O ir pilvą alkis 
traukia.

Kur dingo katalikų sudėti pi
nigai, kur?

“Vanagas” taipgi pataikė ir 
ant kupros milijoninės bendro
vės tūzų kurie iki to nušpiliavo 
bendrovę kad 
devynakė jau

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų, musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy
bė paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS K ARIU ME N Ė” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršaiš; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit "Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kainą $3.00 Nedaug jų tėra.
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Geri!
Pirk Šiuos Cigaretus ir Taupyk Pinigus

pereitame num.

H

dabar bile keno 
kerta.

Bolševikai ir socialistai visa
da kritikuoja visu's surėdymus, 
bet dar nei sykio jie neužpro
testavo prieš’Dievulį kad vasa
rą nebūtų peršilta ir žiemą ne, 
butų peršalta.

Męs girdėjome vieną bedarbį 
užėjusį pas savo pažįstamą į

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTK0WSK1

• 982 E. 79 St. Cleveland, O.
— Telefonai — 

Rosedale 5758„ Princeton 431

&z>

Skaitydami
gerb. šliburio “šposą” įsivaizdi- 
nam jog tai yra tąsa iš pereito 
meto jo tam panašaus atsitiki
mo. Tai1 ilgiausia užtęsta tąsa 
kokią mes sviete matėme.

JO
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SAUGI IB TVIRTAf < te

pte

PATOGUMAS TURINT

DVIEJU

Tas vra
mo form

čia banko.
nėti savo bankinius reikalus ir
mums bus smagu turėti jus sa

KNYGELĘ ANT

Vyrąs,moteris gali, paskirai
ištraukinėti ir pasidėti pinigus
ant abiejų bendros sąskaitos tu
rimos ant savo vardų.
labai potogi ir populiarė taupy

tr saugumas yra užtikrinta
depozitoriams šio patogiai esan

Jums patiks atliki-^

vo draugu.

/neorporafed 1843

•Society for •Sittings
in the City of Cleveland
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Gerb. Vietinis prisiuntė:
Bostono “Dar-kas” savo “Per

kūną” perša skaityti net visiems 
ligoniams, bepročiams, nes jau 
išmintingi žmonės jo nei 'į ran
kas neima. 1 
pročiams tinka.

CIevelando vyčiai taip riųsi- 
bankrutino kad išleisdami savo 
štabskapitoną Šimonį į Detroitą 
nei vakarienės jam neparengė. 
Gana jau tas vargšas jiems bu
vo ištikimas.

Vienas CIevelando smarkus 
vyrukas be dvasios laksto pas 
policijos viršininkus prašyda
mas kad tie-užgintų tautinin
kams dalinti plakatus tarp žmo- j® 
nių. Vargšas mano kad tokiu |fj|Į 
pasielgimu geriau mergoms in-|

Matomai jis tik be- Mį

K

į®&■

IR AUGANTI DIDYN KASDIEN!
Kadangi Tai Yra Sena Įstaiga ir Moka 5% Už Padėtus 

Taupymui Pinigus.

THE MUNICIPAL SAVINGS
& LOAN COMPANY -

ĮSTEIGTA 1913 M.
Sumokėtas Kapitalas Vienas Milijonas Dolarių.
Abelni Šaltiniai Sausio 1, 1922, $1,906,694.00.

Tai yra trečia didžiausia Kompanija Clevelande, iš atžvilgio nuo
latinio sumokėto’ kapitalo

PENKI OFISAI CLEVELANDE
MAIN OFFICE — 2nd Floor HANNA BLDG.

St. Clair Skyrių 2006 St. Clair Ave.
PETRAS MULIOLIS, Vedėjas

Superior Skyrių 7909 Superior Ave.
M. A. VINSON, Vedėjas.

West Side Skyrius Miles Ave. Skyrius
2820 West 25th Street 12301 Miles Avenue

PASARGA: ši Įstaiga neturi jokių ryšių sii nauja kompanija 
nesenai atidaryta ant Superior Ave. prie East 34to Street.
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AR YRA KOKS 
SKIRTUMAS?

Sekant visą politikos ratą Lie
tuvoj, matosi- jog tenai dabar 
yra taip kaip buvo .prie caro.

Tikiu visi žinome gerai kaip 
buvo prie caro, to nereiks aiš
kint. žinome kokią laisvę tada 
turėjom ir kaip troškom geres
nių dienų. Musų broliai ir su- 
nai kovojo už savo Tėvynės lai
svę ir stengėsi ją atgauti. Bai-' 
su ir pamislyt tai kad Sibiro ty-f 
rai nuklota musų brolių lavo
nais, ir kalėjimuose -jų buvo pil
na užgrūsta už pareiškimą kad 
nori savo šaliai laisvės ir už 
skaitymą savo knygų.

Nors jų rankos buvo retežiais 
suvaržytos, jų mintįs buvo liuo- 
sos ir vis ragino kovoti ir gel
bėti savo šalį. Sunku buvo ko- 

‘ kada nebuvo nei savo spau- 
Bėt

kimą kaslink žemės ir jos nau
dos, ir tt. Matyt musų Minis- 
teriams nepatiko kad Pilietė mo
kina minister) — cenzoriaus vi-, 
sas laikraštis padarytas baltu.

Dėka krikščionių demokratų 
galybei, niekas negali laisvai ir 
teisingai prasižioti. Persekioja 
laikraščius ir padaro juos bal
tais, patįs turėdami ant savęs 
juodą dėmę. Ta dėmė jūsų par
tijai nenudils ir niekas jos ne- 

' nubaltins, nei jūsų cenzoriai to 
neįstengs

Iš jūsų 
sai tautai 
da musų 
krikščionių demokratų partijos, 
bet prieš svetimus kęs visa mū
sų tauta. Nepamirškit tą jus, 
krikščionįs demokratai ir jų at
stovai Amerikoje ir kitur. Pa- 

lliaukit purvais drabstę tuos ku
rie teisingai darbuojas ir nori 
gerovės visai Lietuvos liaudžiai, 
o ne tik kunigėliams ir davat
koms. Ypač mums Amerikie
čiams skaudu matyti tokią tvar
ką, tokį varžymą kitų, o nesu- 
sivaržymą savęs.

Klausimas, kokiu gi būdu, rei
kia mums kovoti kad išvalius iš 
musų Tėvynės visus tuos kurie 
daro musų tautai gėdą prieš 
pasaulį ? Šiaip kovokim, 
ginklu, ne kerštu, kaip jie 
ro, bet .protu-: neklausykim 
ką kalba ar agituoja, kaip 
vo daroma pirmuose rinkimuo
se į Seimą: tik buvo garsas No. 
12, na ir žmoneliai už jį bal- 

I savp. Ką' gi- dabar turit kuni
gėlių prisivarę? Ar nešat ap- 

| gauti balsavime, ar jus neišsi- 
balsavot šmugelninikus ir žiau
rius milicijantus kurie jus ko
jom spardo? Ar gi jus, Lietu
vos piliečiai, dar ir ateinančiuo
se rinkimuose duositės apsigau-

padaryti.
pusės gėda musų vi- 
prieš pasaulį. Ta gė- 
tarpe visada liks ant

AR DR. POCIUS BUVO PRAGARO ĮKŪRĖJU? daktaras stvėrėsi darbo. 1 Kadlciaus profesionalius patyrimus), 
_ . . _ _ . sutaupinus daugiau pinigų pir- pradedama menturiais, maišyti.

I ko antrų rankų padargus, ku- 
įriuos sulopęs ėmė gaminti sma
ilą — smalą ne smalą, sierą ne 

seniaus, mes Amerikos Lietu-i"^sjerą( — užteks pažy-
j buvome ds-UR* blotresniame l manydRmi kad ^raJi Įžeisti j i j i j.*? • •1 uuvuine uaug ^ogesniame ______ ..... meius kad katilai ir paipos nuo-
leiime neeru šiandien Mažai I P aukštos kilmes žmogų kurs į. - . _. . . . . . Iįėjime negu sianuien. mažai ... lat sproginėjo, nuolat juos tai-
ėiome intelicentiios mažai balK?s Friburgo Universitetą . , . • • , , ,eiome inienirenuios. mažai i - Se, O darbininkams nuolat uz|

dyką reikėjo mokėti. Lopytuo-I 
l“|se katiluose bei paipose vieną

kartą daktarui nelaukiant ėmė | 
I ir pasidarė stebuklas. Jo aki-l
vaizdoj eksploduojanti medega

Istorija apie Greitą Pralobimą

voti 
dos. 
rai surado 
sdinių — 
Lietuvon, 
g omažai kas įsįvaizdina. 
pasisekė prieiti prie to ką šian
dien Lietuviai jau turi, išsipildė, 
jų troškimai, pasibaigė kančios I 
•— iš svetimųjų pusės.

Bet dabar rimtai pažiūrėkim 
kas dedas prie Lietuvių valdi
ninkų, prie žmonių rinktojo Sei
mo. Gaila, labai gaila kad nėra 
skirtumo tarp savųjų ir sveti
mųjų. Nieks nebūtų manęs kad 
dar mums Lietuviams reiks ko
voji' su 
ragino kovoti prieš caro prie
spaudą. Kaip gaila kad pateko 
.valdžia į tamsios partijos ran
kas, neva krikščionių demokra
tų. Diėve apsaugok mus nuo' 
tokių krikščionių, tik gėda ka
talikams.

štai ką jų valdininkai ir mili
cija daro. Lietuvos pilietį taip L j vgj balsuosit už pašventin-
suvaržė kad nekurtais atvejaisLus senbernius? 
ir prie caro būdavo laisviau. ■ 

štai tik ką gavau- “Tėvynės 
Balso” No. 40, 41 ir 42 — jis 
pusiau baltas. Mat, rašytą strai
psnis “Gaila Lietuvos”, pasira
šius Pilietė G. O.; ji labai rim
tai nurodinėjo valdžios nenuvo-

prakilnių minčių vy- 
bųdą kaip gaut spau- 
gabeno jų iš Prūsų 
Kiek tam buvo var- 

Bet

savo broliais kurie mus

jus čia turit net perdaug kny

da-
kas
bu-

Taigi, Lietuvos piliečiai, kaip 
su jumis elgiąsi jūsų rinktieji 
valdininkai, jus mušdami ir bau
sdami, taip ir jus padarykit, — 
ne ginklu, tik savo balsais šluo- 
l<it visus tuos kurie jums skriau
das daro. Balsavimas lengviau
sia kova prieš varžymą laisvės.

Ir patariu Pilietei G. O. ne- 
nusimint kad jos straipsnį bal-

gų nusiųskit jas saviškiams į padare; tas nieko, tai ant pa-
Lietuvą. Arba išrašykit jiems 
naujų iš “Dirvos” Katalogo.

čių jų galvos. Mokinkit ir dau
giau. ministerius, kad nespėtų Į 

Į baltini. Sena Mergelė.

Rašo A. B. Strimaitis
Seniaus, mes Amerikos Lietu-Įse kitaip Pociaus vadinti nedry 

viai 
padėjime negu šiandien, 
turėjome inteligentijos, mažai 
kultūros darbų, siaurą laikraš
tiją; o ypatingai pažangioji vi
suomenė neturėjo kur savo li
teratiškus gabumus plėtoti, vi
suomenei savo prityrimus-pata- 
rimus pateikti, šiandien galime 
pasidžiaugti. Kurį laikraštį į 
rankas paimti tame atrasi mu
sų profesionalų plunksnos dar
bų pėdsakus. Ypatingai musų 
daktarai nesnaudžia — teikia ; 
musų liaudžiai įvairius patari- < 
mus higienos reikaluose ir šiaip 
sveikatos užlaikymo nurodymus- 
patarimus. žodžiu kalbant, sten
giasi kad musų vargšams darbi
ninkams butų lengviau gyven
ti, nebereikėtų išmėtyti savo 
sunkiai uždirbtus centus prie 
mažiausios nelaimės šaukiantis 
gydytojų pagalbos. Kokią ypa
tingą maudą jie sau iš to turi? 
Jokios? Atpenč, dar pakenkia 
savo bizniui; 'juos žmogus dau
giau susipažins su higiena, tuo 
jis bus atsargesnis, supras kaip 
nuo ligų apsisaugoti, 
žiaus 
bos. 
j ui? 
nalai 

-pasišventę darbininkai yra. ger
biami; visuomenė jiems yra dė
kinga.

Savo Rūšies Daktarai
Bet mes 'turime daktarų ir 

kitokios rūšies, kurie irgi rašo 
laikraščiuose; tik nelaimė, jų ra
štai negydo visuomenę bet ap- 
sargina. Laikraščių skaityto
jai pamena straipsnį tilpusį 
“Naujienų” No. 90, su kliksniu 
prie galo “Bukime atsargus!” 
Tas šauksmas yra ne kokio tai 
paprasto žmogelio, bet anais me
tais R. Karužos pakrikštyto da
ktaru R. Pociaus (iki tam lai
kui Pociaus daktaru niekas 
vadino, nes nežinojom kad žmo
gus kurs ligonių negydo yra 
daktaru), kuris sutveriant Re
sorcin Manufacturing Company, 
būdamas tos kompanijos prezi
dentu, davė Karužai $4,000 Še
rais už pareiškimą jo daktaro

titulu. Šėrininkai susirinkimuo-

CHORAMS DAINOS
MUZIKA S

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖK1T JŲ AUTORIŲ

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI 
' Šįu nakcialy (dzūkiška) ...................................
Jojau Dienų (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? ........ '.........-...I........
Nkl Aš Pakirsčiau    .-.......... 
Už Šilingėlį ............... .................................. ... ... ..
Dovanojo (dzūkiška) .................■...... 
Skyniau .Skynimėlį ............................. .................
Tykiai Nemunėlis Teka ...... ............ 
Saulutė Raudona ............. ..................................
Lihgd (Latviška) ................................. ,.........
.Kregždelė (duetas prie piano; žodžiai V. Kapso

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
išleido Lithuanian Conservatory of Music, 

•So. Boston, Mass.) ..................
Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė- 

Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ............'..........»..........' 

Jaunosios Daina (iš op. "Vestuvės”. Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ........

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai 
žodžiai Anna Lntkus. Solo ir pianui)...

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) ...................... .. 
Neverk pas Kapų (mišram chorui) ..'........ 
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ............i.
Oi, Rūta, Rūtele (solo) .................. 
Pasaka (solo)- :.................... .<......... 
Nokturnas — Ačiū (solo)' .7................ 
Kur tas Šaltinėlis (solo) .....................................
Vai, Verčia, Laužo (solo) .................................
Lietuviškos Damos (mišr. chorui) II šus..........
Gamta Graži (4. lygiems balsams) .......... .'...
Skambančius Stygos (duetas) ........ ....

30c 
60c 
20c 
20c 
30c 
15c 
15c 
16c 
26c 
16c

30c

76c

36c

30c 
3.00 
40c 
60c 
40c 
60c 
80c 
76c 
75c 
60c 
25c 
50c 
60c

jau ma- 
reikalaus gydytojo pagal- 
Bet kas per nauda gydyto- 
O vienok musų profesio- 
šviečia musų liaudį; toki

ne

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant Tėvelio' Dvaro- ir Tykus Buvo Vakarėlis 

(mišram chorui) ..................-
Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Kūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ..........
Aš Jsivilkčiau Čigono Kubą (duetas) ....... 
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) ... 
Darbininko Daina (mišr. chorui) .................
Era Mano Brangi (baso solo) .........................
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ............ 
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) .... ....... 
Motule Mano' ir šėriau Žirgelį (mišr. cHmi).. 
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

(mišram chorui) ......................
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ........... 
Oželis (.mišr. chorui) ..............'...........
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ................ 
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo).........

lygiams balsams)

(solo) ............
Gimę (chorui)

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.60 
60e 

■50c 
1.00 
60c 
60c 
60c 
76c 
60c 
30c 
30c

’’aukštužčli Skrajūnėli (mišr. chorui) ..............
Plaukia sau Laivelis (duetas) ..........................
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu-.

tė, Putė (solo) ........................ 
Saulutė Tekėjo (duetas) .....................................
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girių, Girelę'(m. ch) 
Šių Nedėlėlę (mišr. chorui) ......... 
Scherzo (tik pianui) .....'............. ., . 
Sunku Man Gyventi (solo) .............. .......
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k*, (mišram‘chorui)' .......... —
Vakarinė Daina (mišram chorui) ........ ,. 
Važiavau Dienų ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.-) 
Vai tu Žirge, ir Per Tamsių Naktelę ..............
Vienas žodis ne šneka (mišriam chorui) ....

j. T. KELPŠOS. VEIKALAI 
Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 

solo) . .................. ................... .
Lietuvos Himnas (solo) ............ .-.......
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli1 (mišj, ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) .. 
Kad, aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, LakšŲngale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) I. 
Keturi Suktiniai (pianui) ............... 
Gailesčio Giesmė (trio) .................... 
Aspergcs Me' (trio) ...?.................... 
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ..........................
Pasaka (pianui)'.....................................................
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Trįs Liaudies Dainos (pianui) ............

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ................. 
Graži čia Giružė (solo) .................. 
Ginkim ' Šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ............ 
Meilė (solo) .......... ................................................
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ....
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ..........................
Visuomet Širdis Surakinta .................................

č. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) ..................
Karvelėli (mišr. chorui) .................. 
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) ........ ...
Užmigo Žemė (mišr. chorui) ................
Kanklės. Liet, dainos) Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 .................... 

Dainos, sutaisltos ant keturių balsų. Surinko L.
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta . ........-......... '...................... ’.....

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams, 
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston, 
Mass, 1908, pusi. 16......................................

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, 

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas.
•‘Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus, 

Chicago, Ill..............................

30c
76c

75c 
25c 
30c
25c 
60c 
60c

50r 
60c 
25c 
30c 
46c

. 76c 
60c 
36c 
35c 
36c 
35c 
35c 
35c 
35c 
36c 
60c 
25c 
60c 
60c 
60c 
60c 
60c 
60.

75c 
60c 
50c 
65c
40c 
754 
26c 
6Ck

26c
30c
40c
35c

26c

1.50

36c
60c
60c

1.00

25c

"DIRVA”
30c 
50c 
60c 
1.00
i.oo 17907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

įgavo chemijos daktaro laipsnį.
Ant oficialių dokumentų pa

sirašo: “Doctor Raphael Patze-I 
viteh”, itai ne bile Žydelis tokį 
titulą gali įsigyti.

Kuomet tas jo ‘Naujienose” gmg jr susprogdino katilus ne-1 
straipsnis ištisai pašvęstas ma- pataisytinai ir nunešė dirbtuvės) 
nęs išgydymui nuo įvairių ligų 
kuriomis aš nesijaučiu sergąs, 
noriu gerbiamiems skaitytojams 
paaiškinti kodėl daktaras R. Po
cius neprašytas užsimanė palai
kyti mano pulsą.

Auksas tai ne Baikos
Anais karės metais, kuomet 

Amerikoje trįs milijonieriai gi
mė kasdieną, Pocius irgi susap
navo kad .galima pasinaudoti 
proga. Birželio 26 d., 1917 m.,, 
pasišaukęs į konferenciją R. Ka
ružą ir V. K. Račkauską supla-l 
navo sutverti Resorcin Manu
facturing Čo., iš ko manė bus 
galima greitu laiku šiupelėmis 
pinigus semti. Kad skaityto
jams butų aišku kokie buvo Po
ciaus planai, ir kad kas nema
nytų jog aš čia kokius prama
nus skleidžiu, paduosiu vieną iš 
pirmųjų protokolų viršminėtos 
kompanijos žodis žodin. Tuo
met galėsime patįs spręsti ant 
kiek Pociui rūpėjo jo paties ypa- 
tiškas gešeftas.— “get rich 
quick”.
"Resorcin Manufacturing Co. 

1 Antrasai Direktorių Tarybos 
Susirinkimas.

_ “Susirinkimas laikyta Bendro
vės dirbtuvėje, Perkiomen Jun
ction, Pa., 6 d. Rugsėjo, 1917 m., 
3 vai. po pietų. Dalyvavo: Pir
mininkas . Dr. R. Pocius, Sekr. 
R. Karuža, antras vice-pirm. V. 
K. Račkauskas, 
N. Petkus.-

“Pirmininkas 
rė susirinkimą 
Vice-Pirmininkui V.. K. Račkau
skui. Sekr. R. Karuža perskai
tė praeito susirinkimo protoko
lą, kuris priimta.

“Pirmininkui pareikalavus, se
kretorius R. Karuža padavė su
trauką nutarimų priimtų orga- 
ganizativio komiteto posėdyje 
26 d. birželio, 1917 m., k. a.:

“a) Nutarta inkorporuoti Re- 
sorcino Bendrovę, Delaware val
stijoj, su kapitalu 250' šėrų 
‘common stock’, be nominates 
vertės, 
stock’ 
viena.

“b) 
tis: 1) 
preferred stock šėro yra pride
dama vienas šėras common 
stock; 2) Dr, R. Pocius už savo 
profesionalės žinios pavedimą 
gauna 60 
($6,000.00 
brauktą); 
ganizativį 
common stock.

“c) Dr. R. Pocius apart algos 
gauna atlyginimo 5 nuoš. už iš
dirbtą Resorciną.”

šios Bendrovės kapitalizacija 
buvo tik $10,000, tai Pociui pa
siėmus $6,000 ir Karužai už pa
reiškimą jo daktaro tutulu ati
davus $4,000, viso $10,000 ver
tės common stock šėrų, kiekvie
nam lieka aišku Pociaus tiks
las; du žmonės kontroliuoja vi
są bendrovę, žinoma, Pocius 
vienas turėdamas didesnę pusę, 
69 nuoš., viso kapitalo už kurį 
nemokėjo 'nei vieno sulūžusio 
cento, už profesionales žinias 
pasiėmęs, kontroliavo viską; o 
vienok savo 
primeta buk 
.turtą, vertės 
Kas turėjo 
nors kuomet Pocius buvo valdy
toju viso fabriko? O jei buvo 
parduota, kur jis, kaipo gaspa- 
dorius, tuo laiku buvo? Kol kas 
nesu girdėjęs kad jis butų bu
vęs kalėjime uždarytas. Beje, 
musų daktaras pilnas baimės 
sėdėjo farmelėj ir sukaitęs man
kštino savo smegenis kaip savo 
nuodėmes užtrynus ir kitiems 
primetus, 
mės tik 
ties, o 
mių, ir 
čia ant

kasininkas Kun.

R. Pocius atida- 
ir pavedė vesti

Šerų išdalinimas sekan- 
Prie kiekvieno parduoto

šėrų common stock 
vertės. — Mano pa- 
3) Rt Karuža už or- 
darbą gauna 40 šėrų

straipsnyje man 
aš pardavęs visą 
$15,000, už $365. 
galę parduoti ką

Kiškis dreba iš bai
dei savo tokios prigim- 
šis — del savo 
vis pragariškai 
kitų.

nuodė- 
purkš-

visą kertę. Daktaras nieko ne
gaišuodamas stvėrėsi ‘darbo: už
taiso dirbtuvės visą kampą, su
deda vėl antra-rankius katilus 
bei paikas, ir tada tik (po mė- 
nesio-kito laiko) triumfaliai pra
neša direktoriams apie įvykimą 
eksplozijos 'ir apie sumaningai 
atliktą dirbtuvės atstatymą.

Tuo (tarpu susirinkus direkto
riams, daktaras Pocius, vargais- 
negalais, kaž-kaip pagaminęs 
resorcino, gražiai bonkoj paro
dė kaip puikus yra išdirbamas! 
produktas; intikinančiai rapor
tuoja kad svaro resorcino išdir- 
bimas apsieina 73c., o parsiduo
da po $9 už svarą. Per dieną 
mažiausia galima pagamint (bus 
galima kuomet viskas eis gerai) 
100 svarų. Tai liks gryno pel
no nuo svaro po $8.27, arba po . 
$827 per dieną, arba $4,964 į 
savaitę, tai metų bėgyje bus 
$258,128. Pociui pagal nutari
mą bus $12,906.20.

Su tokiu mažu kapitalu pra
dėjus kaip viršuj minėta ne ką 
bus galima veikti — produktuo- | 
ti, — tai, sako, reikia daugiau 
kapitalo. Na ir kaip čia nejieš- 
koti paskolos fabriko sutaisy- 
mui.

Atsikreiptą prie L. A. B-vės; 
gauna paskolą. L. A. B-vė fi
nansuoja Resorciną iki $30,000, 

už tai gauna atlyginimo 
žinoma, tada kada bus

Reikalinga Apsauga 
šiuom kartu ne akių plotu ei

ti prie darbo, jau reikia apsi
saugoti kad indėti pinigai ne- 
žlugtų. Viename direktorių su
sirinkime įnešama, paremiama

I ir nubalsuojama dirbtuvę ap
drausti nemažiau kaip $12,000, i 

p Pociaus gyvastį ant $10,000, 
T taip kad. savo, profesionaliais 

patyrimais beeksperimentuojant 
ištikus kitai eksplozijai ir žu- l 

[vus abiem, butų galima indėju- 
sių žmonių pinigus iš Insurance 
kompanijos atgauti.

Iš Bendrovės gavus paskolą, 
Pocius, kaipo pirmininkas, per-

I PILIAVĄ Hamburgą 
Neužkliudant Lenkų Koridoriaus 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai 
VESTRIS - - - - Geg. 20 
CITY OF VALENCIA Geg. 25 

Tiesiog j Hamburgą 
OJRDUNA Geg. 27 Liep. 8 Rugp. 12 
OROPESA Bir. 10 Liep. 22 Rug. 12 
VANDYCK Bir.17 Liep. 29
ORBITA Bir. 24 Rugp. 5 Rugs. 9 

VAUBAN - - - - - Liep. 15 
Tiesiog į Cherbourg, 

Southampton ir Hamburg 
Visi kambariukai atskirai. 

Ekstra tnokesčiy nėra.
ROYAL MAIL

STEAM PACKET COMPANY 
Sanderson & Son Inc. Agentai 
26 BROADWAY, NEW YORK I 
arba vietinėse laivų agentūrose. 

117 W. Washington St. Chicago

ir
$8,000.
pelnas. O Pocius juk turi pri
tyrimus, žino kad pelnas neabe
jotinas. Vienus katilus sulopi- 
na, kitus išmeta lauk kuriuose 
išdegę perdidelės skylės, jų vie
ton dedą naujus, priverčia ka
tilus visokių chemikalų ( nemo
kytam žmogui* ir vardai sunku 
žinoti.; reikia turėti daktaro Po-

ir 100 šėrų ‘preferred 
su vertės $100,00 kiek-

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS tSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

Teatrališki Veikalai
Balon Kritęs Sausas nesikelsi— 

trijų atidengimų komedija, 
moterįs ir 4 vyrai. 54 pusi, 
visų scena ta pati. • Lošia 3 
K?’”a 35c.

Meilė—Visų Ligų Gydytoja — 
komedija trijuose aktuose, I 
ir II aktų sceną ta pati, III 
pasimaino. Reikia 3 moterų 
ir apie 10 vyrų. Lengva ir 
puiki lošimui. Pusi. 40. 25c.

Pavogtas Kūdikis •— trijų aktų 
tragedija, 48 pusi, knygelė, 
lošia 6 merginos ir 10 vyrų, 
prie jų keletas pašalinių. — 
Kaina 40c.

Kunigas Macochas — 4-rių ak
tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 moterįs. 
Pusi. 35. Kaina.....- 30c.

leido nutarimą atmokėti visiems 
šėrininkams preferred stock pil
nai su dadėjimu 8 nuoš. divi
dendo, kas ir buvo padarytą 
Mat, tuom laiku niekam neatėjo 
i galvą išimti prieš Pocių už
draudimą ir patupdyti jį kalt 
jiman už mokėjimą šėrininkams 
jų dividendų su skolintais pihi-

i gaiš.
(Bus daugiau)

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

ŪI!S?OIĮ

per Hamburgę.
- Gegužio 25
- - Birž. 17 

103.50. Taksų $5.
Southampton, 
Glasgow -
- - Geg. 24 ■
- - GPP- 97 *

Greičiausi moderniai laivai pasaulyj. 
Puikiausias užlaikymas keleivių. Jū
sų mieste arba kaimynystėj randasi 

vietiniai agentai.
Kelionė Lietuvon, Lenkijon, Rusijos, 

I Latvijon, Ukrainon ir į visas 
I .Baltijos Valstybes

SAXONIA - - 
CARONIA - -

Kabinę $130. 3 Kl.
Per Cherbourg, 

Liverpool ir 
SCYTHIA - - - 
COLUMBIA - -

YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persodinimu į kitą laivą tiesiog iš 
tų ir tiesiai iš Southamptono gabena
ma į Danzigą, Piliavą ir Liepoją:

Per Cherbourg KAS UTARNINKAS 
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA .
Per Angliją *ar Hamburgą j Danzigą 
$106.50. Liepojon $107. Taksų $5.

peg. 27

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI 
PADUODA TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

APIE LIETUVĄ

Amerikos Lietuviu Spaudos Draugija yra 
teisėtai Įgaliota “Varpo” Bendrovės Agen
tūra, tat čia galite užsirašyti

‘.‘LIETUVOS ŪKININKĄ” 
kurs eina Kaune, su priedais: “Sveikata”, 
“Žemė”, “Jaunimas” ii- “Lietuvos Ūkinin
ko Kalendorius”. Prenumerata metams 
$2.00 (reikia pridėti 25c., persiuntimui pi
nigu).
Amerikos Liet. Spaudos Draugija užrašo 
ir visus kitus Lietuvos ir Amerikos laikra
ščius.

Adresuokite:
Lithuanian Press Association

370 West 30th Street New York, N. Y,

/I

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
“Cit neverki mano ■ 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 

. čiučia-liulia.”
Greičiau b.egki į aptiekų ir 

nupirki 35c. bonką •

BAMBINO
Vaizboienklis užreg. S. V. Pat Ofise

__ * Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta Jį! Jie prašo dauginas 1» 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi, jo, tai prisiekite 
40c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. RICHTER & CO., Borough of Brooklyn, New York.

Tremtinis — drama iš krik
ščionybės platinimosi. Vieno ak
to. Lošia 2 moteri ir 4 vyrai. 
(Lošėjai jas gali gauti pirkt: 
“Dirvos” Knygyne., Reikalauki
te tuojaus.)

Brolžudys — penkių veiksmų 
tragedija iš tikro atsitikimo 
Lietuvoje. Reikia 19 ypatų, jų 
tarpe šešių moteriškų. Leng
va perstatyti, kaina ...... 75c.

Laimės Jieškotojai — ketu
rių veiksmų drama iš Lietuvių 
gyvenimo. Lošia 15 ypatų, jų 

i tarpe 4 moteriškos.- Kaina 40c.
Dvi Seseri — keturių aktų tra

gedija, 57 puslapiai, lošime 
reikia 5 moterų ir 15 vyrų. 
Kaina

I LIETUVĄ IR. IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIET U VĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai- _ 

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

1!

Pro' 
s

Ka 
Vieše 
sias j 
tino 
jos p 
jo įvi 
vienu 
suruo 
tą, t. 
jai p

My 
Vilnit 
pareis 
prie 
Lietu' 
liūs, 
mu, I 
oficia 
liui si 
tuo ir 
gyven 
kijos 
kų pr 
O kad 
kų m 
das p: 
viai n 
Stojo 
nių; j 
abejor 
Lietui 
niaus 
trokšt 
niuje 
dabar 
mas. 
kova i 
kų su.

- tys jų 
palaidi 
vo mo 
Vilniui 
nojime 

. priimt: 
kilmin. 
gryš I

Kita 
Lenkų 

. papasa 
toje L 
tos gy 
vergto, 
“klusn: 
kų sui 
Sąjung 
cijos 1 
Lietuvi 
bia pas 
tas ži 
to “kn

J dant”, 
tojai i 
kada 
Lietuvi 
jo liau 
varoma 
Kiek Ii 
klausyt 
čio: Bi 
mą Vii 
mų kui 
keturi 
Lenkų 
devynic 

• savo-.
zaciją, 
kur ne 
grąsinii 

į- masis i 
čiūose 
niunai 
bo netu 
su jais 
so jokit 
kių nu 
nemoka

Pamči

Su užre

50c.
Motinos širdis — keturių aktų 

drama, 48 puslapiai, 4 mote
rįs ir penki vyrai. Kaina 50c

Klebonas Kaltas — 4 veiksmų 
komedija iš gyvenimo, reikia 
apie 10 ypatų. Kaina 45c.

| Apsaugok Savo Turtai
<► Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir kiti netikėti Y
<► Atsitikimai gali - Sunaikinti y

TaVo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 
Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandu? (For- 
ničius. Tą atliks A. B. Bartoševičius geriausio
se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais 
reikalais galima apsirūpinti per telefoną, laišku 

arba ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:

4 
O 
<► 
O

1

Darbo Pradžia
Kuomet kapitalas buvo šukei-.

ta, $9,300, musų patentuotas! REIKALAUKIT “DIRVOJE”

<►
A. B. BARTOŠEVIČIUS |

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.X

Nauj
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ŽINIOS IS LIETUVOS
ka musu gelžkelių bėgiams. Lat- 
vitf gelžkelių valdyba nori juos.

Kovo 31 d. Palangoj buvo iš- išnuomuati, bet manoma tiks- 
I kilmingai švenčiama metinės su- jhau busią juos iškeitus pas Vo- 
Į kaktuvės to krašto prijungimo kiečius į musų bėgiams pritai- 
prie bendro Liętuvos valstybės j kytus garvežius.

| kūno
Į iškilmes atsilankė valdžios 

atstovai, musų atstovas Klaipė
dai, Klaipėdos kraštui vyriau- 
sis komisaras Prancūzas Petis- 
nė, daug svečių iš Mažosios Lie
tuvos ir daug vietinių gyvento
jų. Miestelis buvo papuoštas 
tautinėmis vėliavomis.

šventė prasidėjo su iškilmin
gomis pamaldomis, laike kurių 
griežė karės orkestras. Paskui 
visa minia su orkestru prieša
kyje nuėjo į Birutės Kalną. Ei
nant minia netikėtai pamatė pa
veikslą: Susitikimą šile Keistu
čio su Birute. Paskiau minia 
vaikščiojo pajūriu, dainavo tau
tiškas dainas, žaidė sniegu.

Po to- miestelyj buvo pakvies
tiems svečiams iškelta pietus 
(be svaigstamųjų gėralų). Va
kare vietos mėgėjai suvaidino 
K. Puidos istorinę dramą “Mir
gą”.

Rytojaus dieną įvyko valdžios, 
savivaldybių ir visuomenės at
stovų posėdis. Pripažinta rei
kalingu: Palangą kaipo kuror
tą atskirti nuo valsčiaus ir su
teikti jai miesto .teises; kuo- 
greičiausia įsteigti • Palangoj 
Prekybos ir Pramonės mokyk
lą su žuvininkystės ir jūrinin
kystės skyriais. Taigi labai 
naudingais sumanymais baigės 
sukaktuvių iškilmės.

PALANGOS PRIJUNGIMO 
SUKAKTUVĖS

Protestas del Lenkų Pri-|kai iš gyventojų gauna tai patįs 
• _ • \r*i • išplėšę. (Užtat Lenkais kraštosijungimo Vilniaus ; . . ... - .gyventojai yra baisiausia tero- 

Kaunas. — Balandžio 23 d. I rizuojami. Yra atsitikimų kad 
Viešojoj Aikštėj įvyko didžiau-1 Lenkai suareštavę ištisų kaimų 
sias protesto mitingas del galu-.gyventojus kalėjimuose vargi- 
tino Vilniaus krašto prie Lenki- na,. o kartais norėdami inbau- 
jos. prijungimo. Mitinge kalbė- gjnti atvaro juos miškan, liepia 
jo įvairių tautų atstovai ir visi | sau duobes išsikarsti sakydami 
vienu balsu pasmerkė Lenkų I jOg sušaudysią. Tečiau nesiran- 
suruoštą Vilniaus komedijos ak- da bailių kurie prieš Lenkus sa

vo galvą nulenktų, ir yra pasi- 
iruošę geriau mirti, negu Len- 

1 kams vergauti. Toks yra kraš- 
i to gyventojų noras Lenkams 
1 prigulėti, ir Lenkai tesilaiko sa

gtį durtuvų pagalba.
Rozenbaumas, Steig. Seimo 

• narys, karštai ragino Lietuvos 
Žydus kuostipriausia stovėti ant 

■ Lietuvos neprigulmybės pama
to, o kritiškoje Lietuvai valan
doje nesiduoti priešui suvilioti. 
Vilniaus krašte Lenkų paverg
tieji žydai geriausia žino kad 
laisvos Lietuvos Žydai uoliai ko
voja už ją atvadavimą iš po 
Lenkų jungo.

Zajac, (Baltgudžių darbuoto
jas, paminėjo kaip 1921 m. Ry
goje Dąmski su Jofe susitaru
siu karštai pasibučiavusiu Balt- 
gudžiais [pasidalijo. Lenkai pa
grobę Baltgudžius pirmiausia 
savo legioninkams padalijo Balt
gudžių žemes. Tečiau grobuo- 
niai Lenkai nepasitenkino. Balt
gudžių (pagrobimu,, jie tuoj bai
siausia ėmė smaugti ir pačius 
Baltgudžius — išardė ir panai
kino visas Baltgudžių kultūros 
organizacijas, atėmė fr .pasisavi
no jų mokyklas, užgynė leisti 
laikraščius, ir pagaliaus prasi
dėjo baisiausias Baltgudžių per
sekiojimas. Daugybė Baltgu
džių ilki šiai dienai tebekankina- 
ma Lenkų kalėjimuose; žymes
nieji darbuotojai ištremta iš sa- j 
vo krašto. Vienok už visus bai
siausius (persekiojimus šiandien 
Lenkams tik galima pasakyti i 
ačiū. Lenkai tais savo perse- 1 
klojimais davė save pažinti; Da- 1 
bar savo puikiais, apgaulingais 1 
viliojimais jiems nebesuvilioti I 
Baltgudžių (tautos. (Baltgudžiai 
kurie anksčiau buvo suklaidinti 
ir linko Lenkų pusėn šiandien 
išsiblaivė’ir tapo jiems baisiais 
priešais. Jau netolima valanda 
kuomet pavergtosios tautos nu
sikratys Lenkų jungo.. .

Tumas-Vaižgantas kalbėjo: 
Vilniuje jau pasibaigė Lenkų 
komedijos aktas: Balandžio ‘18 

■ d. žemaitis-išgama Juozas Pil- 
1 sudskis ant balto arklio įjojo 
. Vilniun, ties miesto vartais jam
• padavė Vilniaus miesto rak-
• tus... . Vadinasi, Vilniaus “pri

jungimo” aktas baigta.... To- 
liaus kalbėtojas ilga ir karšta 
savo kalba ragino susirinkusius jma siesioginio susisiekimo kon— Į besočiai Lenkai. Jeigu žmogus 
be paliovos kovoti už Lietuvos" 
sostinę Vilnių. Jo kalba nuo
lat buvo nutraukiama trukšmin- 
gu “Valio!”

Mitingas priėmė šią rezoliu- 
ciją:

“Daugtukstąntinė piliečių mi
nia susirinkusi 1922 m. balan
džio mėn. 23 d. Kaune Viešojoj 
Aikštėj ir išklausiusi praneši
mų apie tai kad Lenkijos val
džia daro žygius galutinai pa
grobti Vilnių ’S?

1. Visa siela protestuoja prieš 
Lenkijos grobuoniškus siekius,

2. Protestuoja prieš tai 
didžiosios valstybės leidžia 
kijai naudotis apgaulingu, 
ditizmo keliu pagrobtomis 
tuvos žemėsis,

Susirinkimas skelbia kad:
1. Lietuva niekuomet jieatsi- 

sakys nuo shvo sostines 
šiliaus kovojusi del jos,

2. Suteikiamoji Liet 
skriauda sudaro naujų 
gaisrų Europoje pavojų, ir

3. Kad visa moralinė atsako
mybė už pasekmes krinta ant 
didžiųjų valstybių kurios leidžia 
nepasotinamai,. Lenkijai grobti 
svetimus kraštūs lir <iet palaiko 
ją ginklais ir pinigais.

Susirinkimas reikalauja kad 
Lietuvos Steigiamasai Seimas ir 
Vyriausybė dėtų visas pastan
gas kovai del Lietuvos sostinės 
ir Valstybės apgynimo. Lietu
vių tauta ir visa Lietuvos visuo
menė padės visas savo jiegas 
šiai šventai kovai galutinai lai
mėti?’

Mitingas išsiskirstė nepapras
tai sukeltu upu.

Kast. Kristutis.

tą, t. y. Vilniaus krašto Lenki-1 
jai prijungimą.

Mykolas Biržiška, kalbėdamas 
Vilniaus Lietuvių vardu, viešai 
pareiškė kad galutinais Vilniaus 
prie Lenkijos “prijungimas” 
Lietuviams nėra jau tiek svar
aus. Vilniaus krašto prijungi
mu, Lenkų iškilmingos šventės, 
oficialiai džiaugsmai ir pasau- 

" liui skelbiamoji “liaudies” valia
• tuo ir baigiasi. Dabar prasidės 

gyvenimas. Vilniui tapus Len
kijos dalimi bus užversta Len
kų praskolintoji sunkioji našta. 
0 kada visai ten nusidėvės Len
kų markutės, baisiausias skur
das prispaus Vilnių. Gi Lietu
viai nei vienai valandėlei nenu
stojo ir nesustos kovoję už Vil
nių; juose nėra nei mažiausios 
abejonės kad Vilnius neprigulės 
Lietuvai. O juk ir didžioji Vil
niaus krašto gyventojų dalis 
trokšta Lietuvai prigulėti. Vil
niuje pasibaigė 
dabar prasidės 
mas. Gi dabar 
kova už Vilnių.

r kų suklaidintoji liaudis, pama- 
' tys jų apgaulingus viliojimus, ir 

palaidūnai gunųs sugryš prie sa
vo motinos-Lietuvos. Nusilenks 
Vilnius prieš Kauną, mels dova
nojimo jjo nuodėmių ir prašys 
priimti savo globon. Tada iš
kilmingai ir amžinai Vilnius su
gryš Lietuvai.

Kitas kalbėtojas, ką tik iš po 
Lenkų jungo gryžęs, mitinge 

. papasakojo kaip Lenkai užgrob
toje Lietuvoje terorizuoja vie
tos gyventojus, kiek Lenkų pa
vergtoji liaudis jų valdžiai yra 
“klusni”; Lenkai sulaužę Suval
kų sutartį dabar laužo -Tautų 
Sąjungos nūsta’tytąją demarka
cijos liniją užgrobdami naujus 
Lietuvos kaimus. Lenkai skel
bia pasauliui kad Vilniaus kraš
tas želigowskiu “atvaduotas” 
to “krašto gyventojų norą vyk- 

- dant”, bet ištiktųjų tie gyven
tojai ištroškę laukia valandos 
kada Vilniaus kraštas sugryš 
Lietuvai. Visas taip vadinamo
jo liaudies “noro” darbas yra 
varoma vien tik Lenkų agentais. 
Kiek liaudis nbri Lenkams pri- 

. klausyti galima spėti iš sekan
čio: Balsuojant į taip vadina
mą Vilniaus “seimą” buvo kai
mų kur iš 12,000 gyventojų tik 
keturi žmonės tebalsavo, net 
Lenkų pastatyti valdininkai iš 
devyniolikos žmonių vienas bal-

* savo. Lenkai paskelbė 
zaciją, buvo daugybė 
kur nežiūrint Į (jokius 
grasinimus kariumenėn 
masis nei vienas neatėjo; vals
čiuose Lenkų pastatytieji se
niūnai ir raštininkai jokio dar
bo neturi; žmonės jokių reikalų 
su jais nenori turėti ir neklau
so jokių ten jų “įsakymų”. Jo
kių mokesnių ' Lenkų valdžiai 
nemoka, ir vienintelį ką Len-

Lenkų šventės, 
kartus gyveni- 
prasidės tikroji 
Išsiblaivys' Len-

Pamėginkite naujo.

mobili- 
valsčių 
Lenkų 

šaukia-

kad 
Len- 
ban- 
Lie-

Saęžngfelraoluvaubi(l.nklIaSuv. Vatot 
1’aUutu Biure.

Naujame mčlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės šiame vaiste įdėtos, 
B'i .priemaiša priimniai švelnaus 
kvšpalo.
, yra laoai paveikiantis 

pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuria .

patiks kad 
ir gačniau- 
eiai ypatai.

BROOKLYN 
NEW YORK
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po 65c. arba 
atsiųskite i 
75c., tad 
atsiusime 
per pašty 
tiesiog ii 
labara- 
torijos.

Bntlnal 
reikalau
kite 
kitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
▼als- 
baženklls.

luxuriant-hair

ir ne-

u v a i 
karės

VISKĄ SUGRĄŽINSIĄ
Rusų Komisarų Taryba išlei

do dekretą kuriame pranešama 
kad visų valstybių piliečiai ku
rie buvo indėję į buvusius Rusų 
bankus indėlius gali paduoti Ru
sų atstovybėms užsieniuose ata
tinkamus reikalavimus. Jiems 
busią viskas sugrąžinta, jeigu 
tik reikalavimai butų teisingi.

NEAPIKANTOS ’SKLEIDĖJAS
Vilniaus “seimo” rinkimų me

tu Lenkijos agentai labai išnau
dojo Arei vyskupo Hrinievieckio 
intekmę i tikinčiuosius kad ge
riau pavyktų pravesti rinkimai. 
Tas suvaikėjęs senelis Dievo ir 
visų šventųjų vardu šaukė da
lyvauti Lenkų suruoštuose pro- 
vokatoriško seimo rinkimuose. 
Dabar Arcivyskupas Hrinievie- 
ckis įvairiuose Lenkijos mies
tuose laiko iškilmingas pamal
das neva už mirusius Lietuvoje 
peoviakus. Tuo tarpu mes ži
nome kad jau beveik visi peo- 
viakai musų geraširdės valdžios 
paliuosuoti ir dauguma jų išbė
gę į Vilnių jau veda judošišką 
darbą prieš Lietuvą. Tų pamal
dų tikslas — sėti Lenkijoj 
apikantą prieš Lietuvą.

ne-

LIETUVYSTĘ smaugia
Lietuvos .pagrobtose žemėse 

Lenkai visais budais smaugia 
Lietuvystę. Dabar jie ima iš 
visų gyventojų ir įmonių vien
kart} mokesnį arba taip vadina
mą duoklę (danina). Vilniaus 
Lenkų spaustuvėms uždėjo duo
klės mokesnį po 50,000—100,- 
000 Lenkų markių, o Lietuvių 
“žaibo” spaustuvei, kur kas už 
anas mažesnei, paskirta 1,600,- 
000 markių. Jei nebus duoklė 
sumokėta spaustuvė busianti 
parduota.

KIVIRČIAI DEL SUSISIEKI
MO IŠRIKTA (

Balandžio 3 d. Kaune įvyko 
Lietuvos ir Vokietijos gelžkelių 
valdybų atstovų derybos del 
įvykusių Susisiekimo nesusipra
timų likvidavimo. Kivirčas įvy
kęs dėlto kad Vokiečiai neište
sėję savo pasižadėjimų. ‘Jie pa
sižadėjo išnuomuati musų gelž-i 
keliams 400 vagonų, bet jų ne
išnuomavo, nors musų valdžia 
nuomą mokėjo; Pasitarime su
sitarta kad Vokiečiai išnuomuos 
mums žadėtus 400 vagonu, o o i —r* t •,, , , ., . Balsas is Pavergtosiosmusų gelžkelių valdyba laikysis . &
tarptautinių taisyklių. Lietuvos

Netrukus siena busianti ati- Rytų Lietuvos valstiečiai pa
daryta, iF't'raukifiiai eis^per šie- staruoju-laiku kenčSžt nepakelia- 
ną nekliudomai. • mą jungą okupantų Lenkų “ro-

▼ ▼ ▼ juje”. • Apsiskelbus “Vilniaus
SUSISIEKIMO SUTARTIS seimui” kai kurie manė kad nors

Balandžio 6 d. Kaune buvo dalinai palengvins rekvizicijų ir 
į Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos mokesčių ėmimą, ir tt., bet kur 
susisiekimo reikalams aptarti tau! Dar baisesniais vergijos 
konferencija. Pasirašyta sutar- Pan®ais rakinami pavergtieji 
tis kuria nuo balandžio 15 die- Lietuvos valstiečiai!- 
nos įvedama tiesioginis vagonų Apskelbė duoklę vadinamą 
vaikščiojimas tarp susitarusių | “danina”, kurios delei. privers- 
valstybių. Vagonų reguliavimas 
eis tam tikra sutartimi.

Tą pačią dieną tarp Lietuvos 
ir Latvijos pasirašyta sutartis I našiais dalykais, 
kuria nuo balandžio 15 d. įveda- viską kuo tik gali pasitenkinti

tinai nuo kiekvieno kaimo ima
ma milijoninės sumos pinigų, o 
jų nesant — javais ir kitais pa- 

žodžiu, ima

nieko neturi, tai ir gryčutę gali 
išsivežti į Varšavą! Dabar dar 

UNIVERSITETO LANKYTO- [vienas keistas dalykas: Kokiems 
JAI galams jie . mobilizuoja musų

Iki (balandžio 6 d. įsirašė j Į jaunuolius?. Turbut kad liku- 
Lietuvos Universitetą klausyto- sius namie senus tėvučius leng- 
jų: farmacijos ir medicinos fa- viau galėtų apiplėšti. Be to, dar 
klute — 220; sociologijos ir tei-l organizuoja visą eilę šnipų, var- 
sių fakulte — 186; technikos— šaviakų gaujas, kad žmogus nei 
47; matematikos ir gamtos fa- nemanytum ištarti:
kulte — 39; teologijos — 28. Aš esu Lietuvis! čia mano 
Viso 503 studentai., . Tėvynė Lietuva! O savo laik-

▼ v • raščių tai jau neskaityk, — bsi 
LIETUVOS DURPYNAI siau nukentėsi negu caro laikais 

žemės Ūkio Ministerija suda- prieš 1905 metus! Ištirko di- 
rė tam tikrą įstaigą kurios ži- desnė mums laisvė buvo prieš 
niai pavesta visi (Lietuvos dur- didžiąją karę negu dabar; budą- 
pynai. Tos įstaigos žiniomis, vo> susirinks būrelis žmonių, 
Lietuvos žemėse esama apie 601 skaito laikraščius, ir niekam į 
tuksiančių hektarų durpynų, ku- galvą neateidavo kad spaudą iš- 
rių apie 25,000 ha yra Lenkų gavus vėl ją prarasti f Dabar 
okupuotos Lietuvos Rytuose. tai kiti laikai. Laikraščiai per 

1921 metais valdžios ir pri- demark-tvorą sunkiai perlenda. 
vačių asmenų durpynuose paga- Turėdamas laikraštį namuose 
minta apie 200,000 kub. metrų tik dairykis kad koksai žanda- 
sausų tinkamų kurui durpių, ras nepamatytų....
Durpės daugiausia buvo pagina- (Pavergtasis — “Liet. Uk.”) . 
ma rankom, ir tik penkiose vie-| 
tose -buvo vartojama technikos 
įmonėse

šįmet valdžia rūpinasi praplė
sti durpių gaminimą: tuo (tikslu 
rūpinasi įsigyti durpių gamini-,1. Bernužėl, Nevesk Pačios*— 
mo įmonių ir prietaisų.

Lietuvos durpynuose esama 
apie du tūkstančiai milijonų 
(2,000,000,000) kub. metrų šla
pių durpių ištekliaus.

vencija.

LIETUVOS GARVEŽIAI 
RYGOJ

Rygoj randasi 42 dideli gar
vežiai kuriuos Rusija perdavė 
Lietuvos Respublikai. Garvežiai 
tinkami vartojimui, bet netin-

Nauji Muzikos Kuriniai
KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO 

Vienam balsui prie fortepiano 
------- ________ _________ _ 50c

2. O Pažvelgki, Mieloji _______50c
Dviem balsam prie fortepiano:

3. Skrenda, Lekia Musų Mintis._ 75c
4. Trisdešimts Lengvų

(a capella) Duetų _______z_ 1.50
Mišram Korui:

5. Pirmyn i Kovą už Tėvynę __ 50c
6. Giesmė j Šv. Kazimierą ______ 50c
7. Keturiolika Dainų (viename

sąsiuviny j) ________________ 1.00

Reikalaukit “Dirvoje” 
7907 Superior Ave.

Cleveland, O.

Kiek Lietuva Perka 
Amerikoje

Dėl didelio pinigų skirtumo 
atrodo kad Lietuva nieko nega
lėtų Amerikoje pirkti. Tečiau 
•faktai parodo kitką. Pereitais 
metais, per vienuolika mėnesių 
suvirš, t. y. nuo sausio 1 d. 1921 
iki gruodžio 8 d., Lietuva įvežė 
Amerikos prekių už 24,007,677 
auksinų ir 47 skatikus. Pasky- 
rium imant, per tą laiką buvo 
įvežta iš 
tų:

žibalo 
Cukraus 
Įvairių maisto prod. 5,156,289.20 
Mašinų ir įrankių 
Žemės ir ūkio maš. 
Spaudos gaminių 
Įvairių mineralinių

dirbinių
Įvairių metalinių

dirbinių
Manufaktūros prekių 
Tepalų 
Audimų 
Smulkių prekių 
Gyvulių produktų 
Odos ir jos gaminių 
Chemijos produktų 
Avalinės 
Galanterijos 
Siūlų ir mezginių 
Kosmetikos 
Stiklo ir jo dirbinių 
Vaistų

Viso už 24,007.677.47
"Kadangi išviso tuo laiku įvež

ta prekių į Lietuvą už 789,927,- 
254.00, tat importas iš Ameri-1 siskubinkit užsiprenumeruoti “Sandarą”, tie straipsniai tilps tik- 
kos sudarė trečią nuošimtį viso tai “Sandaroje”. Prenumerata metams $2.50. Pusei metų $1.25. 
Lietuvos importo. Pinigus siųsdami adresuokite.šitaip:

Indomu patirti kiek iš jvai- SANDARA 327. E St. S. Boston, Mass.

1 rių šalių įvežta pereitais metais
| prekių ir kokioj 
j eina:
Iš

eilėj tos šalįs

Amerikos šių produk-

už 
už

10,680,441.00
5,182,531.00

2,298,675.00
687,000.00
413,588.00

327,980.00

289,534.00
264,737.40
206,185.001
135,074.00
93,240.00
90,547.00
68,817.00
29,271.87
18,145.00
17,575.00
12,618.00
11,675.00

343.00
20.00

i?
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Kur seniausia,
Ten geriausia.

. SENIAUSIA 

flgeiitiirfl 
VIENYBE

Iš
Iš

Vokietijos 
Maž. Lietuvos 
Danzigo 
Holandijos 
Amerikos 
Latvijos 
Anglijos 
Rusijos

Lietuvos ir iš Danzigo skaity
ti išvien su Vokietijos, Amerika 
tada bus trečia, Anglija penkta, 
ir tt. Viena Amerika davė Lie
tuvai prekių daugiau negu Lat
vija, Rusija, Šveicarija, Estija, 

Švedija, 
Portu-

Iš
Iš
Iš

Iš 
Iš 
Iš 
Iš 
Iš

555,698.988.99
98,718,992.56
58,011.154.00
27,557,307.00 Suomija, Francuzija,
24,007,677.47 j Danija, Čeko-Slovakija,
11,856,233.11 galija, Italija sudėjus krūvon, 
7,889,668.00' taigi viena tolimoji Amerika 
3,324.000.001 davė Lietuvai prekių daugiau 
3,819,090.00. negu dvylika Europos valstybių, 
2,073,291.10 Lietuvos kaimynių.
1,110,865.00 Visa tai parodo kad Amerika 

610,819.00 galės drąsiai ateityje konkuruo- 
579,206.00 
377,119.00 
296,201.00 
285,781.00 
148,721.00 
12$,056.00
92,895.00
59,368.00

ti savo prekėmis Europoje. Rei
kia tikėtis kad savo valiutų įve
dus, Europos taikai nusistovė
jus Lietuva galės plačiai išplės
ti savo prekybą" su Amerika.

I
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Iš 
Iš 
Iš Japonijos

Lenkijos 
Šveicarijos 
Estijos 
Suomijos 
Francuzijos 
Vilniaus krašto 
Švedijos 
Danijos 
Čeko-Slovaki j os 
Portugalijos 
Italijos

Taip matome kad Lietuvos 
importe Amerika užėmė penk
tąją vietą, kuomet Anglija už
ėmė septintąją vietą, nors ji yra 
Lietuvai daug artimesnė kaimy
nė. Jei importą iš Mažosios

REIKALINGA DARBININKAI 
Norintieji prisidėti prie de
mokratinio ir laisvo Lietu
vos kultūros ir politikos vy
stymosi. Atsišaukite prie: 

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 S. - Halsted Street 

Chicago, III.

P ASISKUBINKIT
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys ir Sekretorius -Kapitonas 

Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie šiuos dalykus: 1) Stei
giamojo Seimo darbuotė. 2) Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstie
čių Sąjunga atšaukė savo narius iš Ministerių Kabineto? 3) Ar 
kunigai gali būti užsienių ministerial? 4) Kaip greitai Lietuvos 
Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 5) Kaip greitai Lie
tuva turės savo pinigus? Ir tt. ir tt.

Tiems klausimams nušviesti Kap. Natkevičius turi labai, daug 
medegos kuri jokiame laikraštyje dar nebuvo naudota. Todėl pa-

Sulaikykit Plaukų Puolimą
LEISKIT JIEMS AUGTI

Reikalaukit už $1.00 Dėžutės Išbanydmui

Užmokėsit Paskui kada Pataisys Jūsų Plaukus

Parduoda laivakor
tes aiit visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą h’ iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus .į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

K B Si
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

Si D S
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos' dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

Si H S
’’VIENYBĖ”^.

EINA DU-KABT % 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ....... 4.50

SIS
Pirkite *,VienybėsM Ben
droves serus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
S

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vl-

Reikalaukite platesnių in
formacijų apie "viską, ra
šykite nuims laiškus, rei
kalaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės š.uo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE TUBE. Go.
193 Grand St.
Brooklyn, N. y.

Kur vienybė. 
Ten galybė.

Lauko žemė, nesant reikalingų chemikalų, nedera vien nuo vandens. Rei
kia pirma užtręšti ją, reikia indėt reikalingų chemikalų.

Tą jus žinot. Tai paprasto supratimo dalykas.
Tas pat yra is su galvos oda ir plaukų augimu.
Prirodykit sau jog FERTILEX ištiesų užtręšia galvos odą, sulaiko plau

kų puolimą, išnaikina pleiskanas, padaro plaukus buinius, žibančius, gražius.
Reikalaukit reguliarės §1.00 dėžės. Jeigu tas jums nepagelbės tai musų 

nuostolis. Jei pagelbės, pasiuskit mums reguliarę kainą, $1.00.
Ar gali būti geresnis pasiūlymas? Tas stačiai parodo musų ųžsitikėji- 

mą j FERTILEX, užsitikiėjimą kuriuo jus pasidalinsit po išbandymo.
Parodymui savo gerų noru, indėkit 10c su savo užsakymu. Tas tik pa

dengs persiuntimą ir supakąvimo lėšas. Adresuokit
FERTILEX COMPANY ' 10 —10th Ave. BINGHAMTON, N. Y.

PINIGAI
SIUNČIAME PINIGUS LIETU
VON pačtu, telegrafu ir čekiais 
po pilna garantija greičiausio iš
mokėjimo. Auksinų kursas kuo- 
pigiausias. Partraukiame gimi
nes iš Lietuvos trumpiausiu lai
ku. Užganėdinam tūkstančius, 
užganėdinsim ir jus. Rašykit ar 
atsilankykit, o nesigailėsit!!!

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir- visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Sykį pa
bandė matysit kad namie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa
kymus visur, duodame numažintas (wholesale) kainas pardavinė
tojams musų padariniu kitose krautuvėse. Ateikit arba rašykit 
del informacijų. Užsakymus išpildome per pačtą.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Musų skyriai yra: St. Clair Ave. ir E. 106th St. Market.
15617 Waterloo Rd., Collinwood, Ohio.

LAIVAKORTĖS
[ Lietuvą ir iš Lietuvos per Pi- 
liavą, Klaipėdą, Liepojų, Ham
burgą ir visus kitus portus. Par
duodam ant visų linijų pagal pi
giausias kompanijų kainas. Iš- 
gaunam pasportus ir taksų pa
liudymus. Labiausia visame ka
me aprūpiname atkeliavusias iš 
kitų miestų šeimynas. Keliaukit 
Lietuvon su šimtais kitų per mus, 
o neturėsit vargo!!

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU ( 
t. 136 East 42nd St. (Dept. D)

INTERNATIONAL X 
TRAVEL BUREAU ) 

NEW YORK, N. Y.

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair, Avenue Cleveland, Ohio.

U
4
E

B

&

s.

■S

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS

[I
1'a a h ® ■ h h" ■

Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 
prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą, jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo’užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano -aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnčjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o ąš po ištyrinėjimo .-tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šj ap
garsinimą.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St.

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 

Nedeldieniais nuo 10 iki 1.

Cleveland
4. 
iki 8 vakare



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Natkevičių vėl kviečiama. Iš 
Chicagos gryžtantį Kapt. Nat
kevičių sumanyta vėl pasikvies
ti sustoti Clevelande su prakal
bomis. Mok. B. žygelis jau ry
tuose. Gerb. Natkevičius šiose 
dienose gryžta Į Nauj. Angliją.

Jeigu gerb. Natkevičiui lai
kas pavelytų, Clevelandiečiai vėl gia arba neįstengia suprasti kas si rašyta, 
turės progos išgirsti jo gražią yra gera, o kas bloga.” "Tr,‘ -+-
kalbą ir plačius paaiškinimus j_____
blėdingumo Lietuvai kokį už- yra maiio motiejai.
traukė ant jos klerikalai savo mista iš tu esi. F” 
nešvariomis politikomis.

’L. P. IŽDAS

Pats save pažino. Tūlas “Dar-I Mano patėmijimas. “Dar-ko” 
ko” korespondentas “Skaitytojų No. 50 patėmijau koresponden- 
kampelyje” aiškina kokie kata- ei ją iš CIevelando; kas po ta 
likai yra molio motiejai. Ir no- korespondencija pasirašo sunku 
ri primesti tą susipratusiems suprast, bet matomai ten buvo 
katalikams. Kas yra molio mo- rašyta vyčių slaptos komisijos 
tiejus aiškina ve kaip: “Molio korespondentų, kadangi po kiek- 
motiejai yra tie kurie nesisten- vienu straipsneliu savotiškai pa- 

. Labiausia man krito 
Į akį straipsnis po kuriuo pasi

žinomą, brolau, kad tokie ir rašo koks tai Parapijonas. ’ 
_ —ye jr įa_ Tarp kitko minėtas Parapijo- 

__ ___ _____ Pliovoji ant tų n as drysta po laikraščius yal- 
žmoniu kurie remia atvykusius kioti niekam neprasikaltusį ir 
tautininkų svečius iš Lietuvos, | rimtą vyrą Juozą Urbšaitį vien1<LU LlIllHIvU oVCvILio lo AulOLU V UO, | * » j •Į' » * **

J. W. Lutkauskas Clevelande. j kurie stengiasi Lietuvoj panai-.del to kad jis yra aukavęs lai- 
hpereita savaitę į Clevelandą at- kinti dvarponiją, kurie nori kadjke Natkeviciaus-žygelio prakal-

i j vyko ir atsilankė “Dirvos” re- darbo, žmogus butų aprūpintas, bose. Na ir ką jis nuskriaudė
d dakcijoj gerb. Lutkauskas iš kad bežemiai daugiau neskur- aukodamas savo pinigus? Juk
ii New Jersey. Jis čia lankosi S. stų kampininkaudami pas sto- jis davė iš savo kišeniaus. Jis
į V.. Garlaiviu Linijos reikalais; rapilvius ponus, kurie nori kad yra bosas’ ant savo pinigų kaip

vieši jau suvirš savaitė laiko, mokyklose butų išguldoma mok- ir kiekvienas kuris aukavo. Ai' 
Gerb. Luitkauskas taipgi buvo slas o ne poteriai, kad bažnyčiai gal jus, vyčių korespondentai, 

H užėjęs nedėlioj į Sandaros 18 kp. butų tikras Dievo namas kur užpykote kad jis prieš aukavi- 
j susirinkimą, kur pasakė gražia žmogus galėtų sustiprinti savo imą nepasiklausė jūsų ar aukaut 

prakalbą, primindamas ką San- sielą. O “Dar-ko” koresponden-1ar ne?
i dariečiai turi veikti pagelbėji- tas rugoja ant tokių katalikui Nors manęs niekas čia neįga- 
Į mui Lietuvai išsiliuosuoti iš kle- kurie remia gerus ir šventus liojo rašyt šio patėmijimo, bet 
f rikalizmo nagų, ir kaip Sanda- žmonijos darbus. Juk kiekvie-|aš noriu priminti jums, kores- 
liriečiams darbuotis platinant vi-*nas geras katalikais nori kad ba-ipondentai, kad verčiau aprašy- 
Lsuomeiįėje-savo idėją?Ižnyčia butų vieta melsti. Nei tumet Į tą patį “Dar-ką” savo

I vienas geras katalikas nenori organizacijos narių istorijas ir
'■—, ■_ . kad bažnyčioj butų varoma vi- jų pasielgimus. Juk jūsų vie-

Decoration Day jau ne už kai-isokįos agitacijos, keikimai kitu nas veiklus narys.yra prigavęs
nų — tik desėtkas dienų atstu. *-----I—i..a——
Tą dieną, tai yra utarninke, ge
gužio 30 d., surengta didelis ir 
gražus T. M. D. 20 kuopos pik
nikas Walter’s Grove darže, už 
Brooklyno karbarnių. R“°ski- juk‘ korespondentas I žįstamus kad kas prigelbėtu
vrl SažrSlV Vidales paT gerai žin0 kad bedievybės-agen- jam atgauti pinigus iš jūsų nar- 
'rvr nr' re? 181 g leS PaS' tu nėra. Ir kaip gali būti be- saus nario, nes jau pačių nuo- 

(Važiuoti reikia W. 25th arba ^ės agentai? Ot kaip tas šimčnj susidarė suvirš $130, ne- 
Vnrare iv; r,.nnVLrnn I korespondentas ir jam panašus skaitant sumą.

gaivalai tai yra tikri Kristaus Dabar tasai jūsų veikėjas yra 
jSt 1 d’ I pardavėjai. Tikyba palaiko už Salės Bendrovės direktoriuose; 

ir netoli rasis vieta.) , krankj “šmugelį” varyti. Ir jei jus žinot jo pobūdį, bet tylit, 
Kristus ateitų i Clevelandą tai nieko nesakot, vis tik kitus juo- 

TMD. 20 kuopos susirinkimas vytu lauk tokius katalikus kaip dinat.

žmonių. nekuriuos žmones pinigiškai ir
Ve, .taip korespondentas save jis čia dabar varo savo biznį su 

I pažino jog jis yra tikras molio svetimais pinigais, o tas nu- 
motiejus, ir dar kokis. Nes jis skriaustas žmogus vargsta su 
nenori pažinti kas-yra gera, o šeimyna ir šaukiasi čia pas pa
kas bloga. Juk korespondentas žįstamus kad kas prigelbėtu

bus nedėlioj, gegužio 20 d., nuo 
2 vai. po pietų, Goodrich salėj, 
šis susirinkimąs bus labai svar
bus, nes bus balsavimai TMD. 
Centro viršininkų, taipgi bus 
apkalbama prisirengimas prie" 
busimo kuopos pikniko gegužio

korespondentas. Tasai ponaitis jau ne pirmu
CIevelando susipratę katalikai kartu ?r "e t‘k čia ?ra PrĮsiPĮa- 

atskiria tikėjimą nuo žemiškų k$s direktorystės. . Jis pir- 
. . • ■» ■- . • i v ‘ I minu Cm "nijionn” knvn tdalykų. Ir žino gerai kad ne- 

. aprūpintam kūne negali būti dū
šia išganyta. Žino gerai kad jei 
bežemis nebus aprūpintas žeme 
jis skurs ir turės neapikantą ant 
dvarponių ir tuomi prasižengs 

| prieš Dievo prisakymą “Mylėk 
, artimą savo”. Bet 'anaiptol ko-

Prie to, artinasi TMD. Seimas, 
reikės rinkti delegatai ir pada-l 
ryti naudingi įnešimai.rr»w<TA • • j* j »• i m u u 14 savu . uui anai mūvi n.v-TMD. rengiasi prie didelio respondentui nerupi CIevelando 
darbo, prie išleidimo ganc> dide- kat£likų dušio3 kur jos bus p0 

.„veika . Biaizi- mirties. Jam labiau rupi peni
mai’ apie 2000 puslapių kny- nij neg tikisi Lietuvoj pas ko_ 
gos. Tat reikia visiems suskub- kiJ ’ona t už šlavikaIr ve
ti prie Įdarbo (Raginti senus n‘ kitus pravardžiuoti(
panūs užsimokėti užvilktas mo-^altariu korespond6ntūi išlipti iš 
^•tlS •lr™nntl naUJUS- PnS1’ molinio sfinkso, nes būdamas 
dėti prie TMD. — yra visų na- mo]yje nega]i pažintj kas yra 
rllTjparelga; , mzn gera, o kas bloga. Tokius kaipPastaruoju laiku TMD pra- * korespondentas ir jam pa
dėjo smarkiau veikti jsleisda-j našius ęiįyelando katalikai pa

žįsta gėrai. Slankiojate kaip 
kirminai ir teršiate gražią Lie
tuvių koloniją.

Turiu priminti koresponden
tui gal nėra skaitęs Kristaus 
žodžių: “Pirm išsiimk rąstą iš 
savo akies, o paskui jieškok kri
slo pas artimą tavo”.

A. J. šteinius.

ma gerų knygų. Kadir pasku
čiausia išleista knyga, Psicholo
gijos' Rankvedis, yra neapsako
mos vertės knyga. Dabar kaip 
tik ir yra gera proga naujiems 
nariams rašytis, prie TMD. ir 

'gauti geras knygas.
V. P. B., rašt.

jmiau šio “džiabo” buvo trijose 
Įstaigose už “manadžerį”, tai 
yra Waylonis Brothers, Mercan
tile Company, ir Moving Pic
ture Theatre. Paklauskit jo kur 
yra šios Įstaigos ir su kokiomis 
ceremonijomis jos tapo palydė
ta į kapus. Tas gali atsitikt ir 
čia.

Taigi, vyčiai; apsižiurėkit, juk 
jus turit gana darbo rašinėti 
apie savuosius, tai del šventos 
ramybės netrinkit nekaltų žmo
nių kurie nei jums skriaudos 
nepadarė nei kitiems.

Jeigu norėsit faktų apie tai 
ką aš viršuje suminiu gausit, 
nes yra tikri afidavitai. Jokių 
polemikų su jumis laikraščiuo
se neapsiimu, nes pas jus teisy
bės visai nesimato.

Irgi Parapijonas.

korespondentai,Varlamušių
tokie “milžinai” Jurgiai kad už 
kelmb (nematyt, per savo laik
raščius koliojasi ant kitų ypatų 
visaip juos pravardžiuodami. Jie 
tuomi net Įžeidžia “Dar-ko” ad
ministratorių, Kneižiuką, dvie
jų pėdų “milžiną”, kuriam kas 
sykis pasidaro karšta paskaičius 
Clęvelando vyčių “raštus”.

Varlamušių korespondentai 
mano kad jų niekas nemato ir 
nežino jų didumo: visa jų armi
ja (jau dabar į šukes subirėjus) 
susideda iš “tripėdžių”, ir dar 
net iš mažų mergaičių kurios 
dabar, “smarkuoliams” dingus, 
užėmė visą vyčių komandą.

Jos nei į balą .ant vasaros jų 
nęįstengs nukomanduot, ir taip 
varies liks neišdaužytos.

Saliamonas.

Siuvėjai galutinai susitarė su 
darbdaviais priimti 10 nuoš. al
gų numažinimą per ateinančius 
metus. Darbdaviai iš to galės 
pasinaudoti jeigu jie išpildys iš
lygas kuriomis turi duoti dar
bininkams 'mažiausia 36 savai
tes darbo metuose.

Iš kitos pusės, darbdaviai tu
ri atidėti į šalį 25 nuoš. naujų 
algų kas savaitė Į bedarbių fon
dą užtikrinimui 41 savaitės dar
bo.

Sandaros 18 kuopa rengia pik
niką ant birželio 4 d., tuoj po 
TMD. 20 kuopos pikniku, šis 
atsibus visai naujoj vietoj kur 
Clevelandiečiai nebuvo—važiuo
ti reikės Nottingham karu St. 
Clair avė., nebus tiek vargo Į 
pikniką važiuoti kaip dabar va
žiuojant į vakarus.

Moteriškų drapanų siuvėjų 
unijos konvencija priėmė rezo
liuciją reikalaujančią kad Sūv. 
Valstijos tuoj atnaujintų dip
lomatinius sanitikius su Rusija 
ir pradėtų prekybą su sovietų 
valdžia.

Gatvekarių darbininkai 
balsavo priimti 10 nuoš. 
numažinimą 1,186 balsais 
790.

nusi- 
algų 
prieš 

Tokiu budu nuo valandos 
darbininkams numušama po 5c.

ŠOKIAI — VASARINIAI — ŠOKIAI
Pradedant su ateinančia subata 
birželio 20 d., WALTER’S GRO- , 
VE, žinomoj Letuviams vietoj, 
per visą vasarą Subatomis ir 
Nedėliomis vakarais atsibus šo
kiai nuo 8 iki 12 vakare. Va
žiuojant imkit W. 2 5 th St. karą, 
paskui State Road iki vietai.

I
VISIEMS MANO DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

Turėdami kokius nors reikalus su manim ypatiškai arba 
mano vedantų biznių vardu, kreipkitės į mano naują gra
žiai įrengtą įstaigą — THE A. B. SAVINGS AND LOAN 
CO. — kur visi jūsų reikalai bus atlikta po senovei.
Iki šiolei laikytą savo ofisą ant St. Clair Ave. dabar nuo 
Gegužio 1 d. apleidau ir tenai mano vardu nieko tenai 
nebus .atliekama.
Pasidėjimas taupymui pinigų, paskolos, real estate ir in
surance atliekama naujoj vietoj kaip ir pirmiau.

A. B. BARTOŠEVIČIUS, Prezidentas.
3352 Superior Ave. Prosp. 2825 Central 7069-W

Ofisas atdaras kasdien 
nuo 9 ryte iki 3 po pietų Utarninko, Ketvergo ir

Subatos vakarais nuo 6 iki 8

I

L. P. Iždo Komitetas ma
loniai prašo sandarbininkų 
siunčiant aukas ir metines 
duokles čekiais, pačto ar 
ekspreso money orderiais 
visuomet užrašyti ant jų 
Lietuvių Politinis Iždas, ar
ba sutrumpintai, L. P. Iž
das.

Siunčiant pinigus, taipgi 
darant patarimus, paklausi
mus ar kitais L. P. Iždo rei
kalais prašome kreiptis se
kančiu adresu:

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 So. Halsted St.

Chicago, Ill.

Tyrinės Naują Geležies- 
Plieno Trustą

i Washington. — Pasklidus ži
niai jog šešios neprigulmingos 
geležies-plieno išdirbystės nuta
rė susivienyti, valdžia išleido 
įsakymą ištyrinėti jų žygius ir 
persitikrinti ar tas neužkenks 
visuomenės gerovei kaip pakėli- 

I me kainų ii- tt. Senate kalba
ma jog kompanijos jungiasi pa
naikinimui savitarpinės kompe-' 
ticijos. Aišku jog sudaro tvir-! 
tą trustą, nustatyti augštas kai
nas ir nuolat jų laikytis.

Beždžionė sužeidė 12 
I Fostoria, O. — Laike 
žmonėms sėdint augštai 
tose sėdynėse, į areną 
arklys ir beždžionė, kuri vietoj
šokti ant arklio šoko į žmonių 
pusę. Staigu puldami atgal sė-

žmonių, dėjusieji žmonės parvertė prį. 
cirkaus 
intaisy- 
paleista

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki, 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
935 E. 79 St. Garfield Bank Big.

taisytas sėdynes ir puldami u 
jomis susižeidė.

Tai bent žodžiai. Washing
ton. — Kalbant apie uždėjimą 
muito ant Įvežamų iš kitų šalių 
dalykų, susidurta su šitokiais 

iu z-.- j-z- i iv ui I vardais: Dimethylphenylbenzyl- Kalbos. Girdėtis kalbos buk . T,.,r , .
L. Mt P. S. 24 kuopos organiza- ammonium. Kiti vardai yia se- 
torė papirkusi Dovydą todėl jis kanti: Mefhyldiminobenzopho- 

. 1 nene jr tetramethydiaminodia- 
modiphenylmethane.

BUDAVOJIMO
Kontraktoriųs

Statom medinius, mūri- : 
nius namus, taiso, plėk; 
steriuoja ir lieja šaligą-:: 
tvius. Jokis darbelis" 
nėra permažas. Ture-- 
darni ką pataisyti apie " 
namus kreipkitės čia. - 
Geo. Brazaitis & Co.
7709 Aberdeen Av; N.E. |

apie ją nieko nerašo. Sakoma: 
“Jau kelinta savaitė kaip tėmi- 
ju ‘Dirvą’, ir vis kaip nieko 
nėr taip nėr apie jos darbus.” 
Turiu • pasakyti tiek. Nors kuo
pa paskutiniame, susirinkime vi
są vakarą praleido niekais besi
ginčijant narėms apie organiza
torės taip /didelius gabumus, 
veiklumą ir greitumą; bet vi
suomeniniam gyvenime ji netu
ri jokios žymės, kurią įtik 24 
kuopelė laiko žymia ypata (kaip 
stabmeldis nusidrožęs dievą iš 
medžio laiko jį visagalinčiu), o 
kad ji nesutinka su savo vyru 
ir mylisi su kitais tai paprastas 
apsireiškimas pas tokias mote
rėles.' Jeigu apie tai rašyti 
tų galima pusę laikraščio 
rašyti, bet kas iš to.

Progresisčių susirinkimai 
visiškai virto į ypaitiškus bar
nius ir gatvinių kalbų kartoji
mą. Rašyti apie tai ką jos kal
ba irgi peržema. Dovydas.

Portugalai orlaivininkai skri
dę per Atlantiką, pereitą savai
tę bandyme perlėkt paskutinę 
kelionės dalį sukrito į jūres. Iš
griebė juos Anglų laivas, 
tugalijos kariškas laivas 
ko juos pasiimti.

WtV.VA«.V.V.V»W.W^.-.V.-.V
Aš, žemiau pasirašęs, kenčiau per 8 
metus nuo skilvio negerovių, užkietė
jimo r skausmų visame kūne. Ban
džiau visokius žinomus gydymo bu
dus ir vis be pasekmių. Pagalinus 
aš atsidavau globai naujo sveikatos 
mokslo vardu Chiropraktika ir pa
sveikau vsai trumpu laiku. Aš re
komenduoju kiekvienam sergančiam 
kreiptis prie

Dr. Albert Ivnik, D. C.
CHIROPRAKTORIUS

6408 ST. CLAIR AVENUE 
jis padare man padarys ir

s

nes ką 
kitems.

bu- 
pri-

jau

1 AKRON, OHIO
- s Gegužio 7 d. šv. Stanislovo D- 
> ja surengė prakalbas šv. Petro 
i pobažnytinėj salėj; kalbėjo Kun.
- M. Cibulskas iš Dayton, O.

Darbai guminėse daug geriau 
• pradeda eiti; kurie darbininkai 
i buvo atleisti dabar baigia at- 
■ gryžti darban.

Karolis Tamašauskas prie ne
kuriu ypatų kabinėjas barda
mos! kam aš rašiau apie jį pa-j 
minėdamas kad jis Velykų die-į 
noje nešėsi razinkinės ir už tai ’ 
buvo areštuotas ir turėjo užsi- 
mokėt bausmę. Jis sako tiesa 
kad buvo areštuotas, bet ne jis 
vienas: su juo buvęs ir kitas. 
Bet kitas nesvarbu, nes jis ne
užima jokios visuomeniškos vie
tos; gi Rūtos Banko preziden
tui neprivalėtų tokiais prastais i 
darbais užsiimti. Tas daro blė-l 
dį ne tik bankui bet ir Lietu
viams. Visi vietos Lietuviai pa
sipiktinę tuomi. Tamašauskas 
statosi veikėju, teisingu žmo
gum ir dideliu kataliku. Nuo
dėmė butų tokių žmonių dar
bus užslėpti.

Baltimorės Vasiliauskas vėl 
landžiojo Akrone. šį sykį pa
sirodė pas nekuriuos bolševikus, 
skundėsi jiems jog esą blogai, 
niekais jo neklausąs nors pini
gais žarstai kai žarijom; visi iš 
jo juokias, jo paties advokatai 
tik juokus krėtę. Kun. Janušal 
ir Radąvičių jis neįstengia ne 
tik kalėjiman patupdyti, bet ad
vokatai ir teisman juos kvies
ti nekviečia. Užtat, Vasiliaus
kas sako, Akrone esą visi fei- 
keriai. šermukšnis.

PIGIAI 
" barių 
Haynes 
stovyje, 
tuvon.
nis, 6015 Whittier avė., netoli E. 65 
Street.' (20)

Por- 
išvy-

nmmi

Mr. FRANK NORMALUS
4526 St. Clair Ave.

Mr. F. Normalus

PARSIDUODA penkių kam- 
rakandai, mažai vartoti, ir 
automibilis 1918 m. gerame 

Savininkas išvažiuoja Lie- 
Kreipkitės pas St. Palilio-

PAJ1EŠKOM du kambariu Lietuviš
koj šeimynoj, kurie galėtų padabo

ti musų pustrečių metų mergaitę iš- 
ėjums mums į darbą. Kreipkitės: 
Wm. Yoga, 14714 Sylvia Ave.

PAJIEŠKAU savo brolį Povilą Nedz- 
vecką-Wenberg. Išvažiavo iš Ry

gos tarnaudamas ant laivo, 12 metų 
atgal. Kas apie jį žinote malonėkit 
pranešti. Mes pirmiau gyvenom Ry
goj (Galugos gat.), karės laiku at
važiavom į Lietuvą. Musų antrašas: 
Stefanija Niedzveckaitė,

Vėsintų kaimo ir valsčiaus, 
Panevėžio aps., Lithuania.

PAJIEŠKAU savo brolį ir seserį Juo- 
‘ zą čepskį ir Nadzę čepskaitę, bet 
ji jau yra vedusi, nežinom kaip po 
vyru vadinasi. Jau apie 20 metų 
kaip Amerikoje, apie metai kaip nie
ko apie juos .negirdime. "Paskutinį 
lašką gavom iš Chicagos. Atsišau- 
kit pats arba apie juos žinantieji ra
šykit:

Vanda čepskaitė 
Didžioji gatvė, N. 27, 
Šaučiai, Kaunas, Lithuania.

PARDAVIMAI
PIGIAI dvi bizniškos vietos, viena 

ant Superior, Lietuvių kaimynys
tėje. Mėsinė krautuvė ant E. 79 st. 
ir Mėsinė ir Grosernė ir 110 akrų že
mės farma Geneva ant ežero. Visi 
budinkai nauji, 12 karvių, 3 arkliai, 
13 kiaulių, 75 vištos, 1 veršis, .visi 
Įrankiai ir užsėti laukai. Trjs ak
rai vynuogių, apie 3 arkai vaisių.

Viena krautuvė kampas E. 71 st. 
ir Carison avė., Newburge, 2 šeimy
nų namas ant Corlett. Turiu par
duoti tuojau, nes vykstam Europon. 
Taipgi parsiduoda du automobiliai. 
Kreipkis WHITE EAGLE MARKET 
1196 E. 79 St Randolph 6476

Nuteista 5 Latviai. Ryga. — 
Penki Latviai gegužio 15 d. nu
teista mirtin už platinimą ko
munistiško? propagandos ir už 
išdavingą šaliai darbą. Kiti še- 
ši nuteista po penkiolika metų 
kalėjimo. Jie gavo pinigus sa
vo darbams iš Rusijos.

Kiek Balandžio Mėnesy
je Iškeliavo Lietu
von Amerikiečių

Washington, geg. 4 d. (Elta).' 
— Balandžio mėnesyje iš Ame
rikos išvažiavo Lietuvon 712 
ypatų. Išvažiavusių skaičių su
darė 383 vyrai, 110 moterų ir 
219 vaikų.

DR. J. T. VII KUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188

1286 E. 65th St.
Virš Aptiekos

Kampas Superior Avenue

Į LOUIS EISENBERG 
riiri Geležinių Daiktų, Pečių 

Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E. 

Princeton 1337-K

DR. V. KUDIRKOS DR-STĖS 
VALDYBA

Pirmininkas — A. Praškevičius 
907 E. 130th Street

Pagelbininkas — • K. Petraitis 
11504 Moulton Ave.

Užr. Sekretorius — J. Ruszkis 
3ipi Church Av. Tel. Lincoln 4646-J 
Fin. Sekretorius — V. K. Yurgilas 

1125 E. 79th St
Iždininkas — P. Akais

8205 Euclid Ave.

Pigiai Parduodu Studiją 
'Didelė paveikslų Studija, puikioj vie
toj, biznis išdirbtas per daug metų. 
Lietuvių yra 4000. Vienintelė Lietu
vio galerija Amsterdame, savininkas 
išvažiuoja Lietuvon. Fotografai, kas 
-pirmas, naudokite puikias proga, 
kreipkitės ypatiškai arba laišku.

JONAS ANDRIUŠIS (22) 
134 E. Main St., Amsterdam, N. Y.
ANT RENDOS du kambariai, su ra

kandais, paskiri, gali paimt ir abu 
kam reikia. Ateikit pažiūrėt 6014 
Superior avenue.

Parsiduoda Farma
Parduodu farmą, 80 akrų, tik 4 

mylios nuo miesto Luther; žemė ge
ra, 25 akrai miško, skersai farmą bė
ga upelis; yra didelis sodnas; 16 ra
guočių gyvulių, 2 arkliai, 12 kiaulių, 
70 vištų, inžinas ir mašina malkoms 
pjaustyt ir mašina pienui varyti. Vi
so to kaina $5,000. Be gyvulių ir 
.padarų viena farma $3,000. Įnešimas 
kaip sutiksime. (20)

VINCAS STANKEVIČIUS 
R. 1 LUTHER, MICH.

S

FOTOGRAFIJOS!
Geriausia proga dabar Fotografuotis ir savo 
paveikslus nusiųsti Į Lietuvą saviškiams.

Traukiu Paveikslus Vestuvių kuogeriausia.
Taip pat padarau Paveikslus visokių grupių 

ir pavienių, bei vaikų.

A. Bartkus—Lietuvis Fotografas
1197 East 791 h Street Cleveland, Ohio.
. Y?1??jkiy'ajtare. Nedėldieniais nno 9 iki 9. vak.

». h

ELEKTRIŠKAS ŠALDYTOJAS UŽLAIKO 
MAISTĄ ŠVIEŽIU

Mokslas ir išradimai nuolatos dirba pagerinimui 
musų gyvenimo aplinkybių. Elektra, šiandien, pa
kėlė namų užlaikymo reikalus iki naujų laipsnių pa
togumo ir ekonomijos.

Elektriškas šaldymas (Refrigeration) prisidėjo vi
sų svarbiausia prie sveikatos apsaugojimo.

Bėgyje .karštų vasaros dienų, pienas, sviestas, vai
siai ir kiti nykstanti maistai gali susigadinti jeigu 
nebus užlaikomi reikalingoje temperatūroje visais 
laikais..

Elektriškas šaldymas, su savo šaltu, sausu oru pa
laikomu vienodoje temperatūroje, prašalina sykiu pa
vojų ir aikvojimąsi. Jo operąvimąs yra paprastas. 
Viskas ko reikia tik paspausti sagutę. Nėra nieko 
ką reiktų “perpildyti”; nebūna gliaumių ir prisiter- 
šimo; nėra jokio vandenio nubėgimui; nebūna atidė
liojimo ir gaišavimo; visada tik sausas šaltas, tra
pus oras veikia.

Prie viso to patogumo ir saugumo, Elektriškas šal
dymas kainuoja mažiau operuoti negu kiek reikia iš
mokėti už ledą.

THE ILLUMINATING COMPANY

THE PEOPLES SERVICE CC
4957 WOODLAND AVENUE

Pranešam visiems Lietuviams Piliečiams kad mes siun- 
. čiam pinigus. Į Lietuvą per pačtą, telegrafą, arba čekiais 

Į labai trumpą laiką, .su pilna atsakomybe. Mes parduo
dam laivakortes į Lietuvą ir iš' Lietuvos. Per musų biu
rą mes taip pat išsiunčiam paketus su daiktais po 50 ar 
100 svarų.

Musų įstaigoje yra Notaras kuris yra užsiregistravęs 
Lietuvos Atstovybėje Amerikoje, Washingtone.
- Ar jus norit važiuot atgal į savo Tėvynę, ir jeigu jums 
reikalinga pasportas, meldžiam ateiti pas mus, p mes vis
ką jums padarysim. Mes duosim jums visas informacijas 
ir nieko už tai nerokuosim.

Kada reikės jums pirkt laivakortę, ar pasiųst paketus 
ar siųst pinigus į Lietuvą, meldžiam ateikite į musų biu

rą, o mes viską padarysim.

THE PEOPLES SERVICE CO
4957 Woodland Ave. Cleveland, Ohio

VYRAI IR MOTERIS—AR JUS SERGAT?
Jūsų ateities Sveikata, gal ir pats jūsų gyvenimas, Pri

guli nuo to ką darysit dabar.
Mano pragarsėjimas tapo subudavota ant 22 metų pastebėtinų pasekmių kokias 

aš gavau tūkstančiuose atsitikimų kada kiti visi gydymo budai negelbėjo. Mano 
metodai yra skirtingi. Aš visada vartoju naujausius moksliškus aparatus ir medicinas kokias tik ga
lima gauti. Aš gydau žmogų tiktai nuo tos priežasties kuri jį kankina. Aš nepaisau kaip jau esi 
gydęsi, arba kokia tavo liga butų, jeigu jūsų liga nepagydoma aš tų tiesiog pasakysiu, o jeigu išgy
doma aš priimsiu tave kaipo pacientų. Mano stiprus X-Spinduliai tankiai pasako tikrų jūsų ligos 
padėtį. Nėra jokių spėjimų, Aš egzaminuoju jūsų šlapumų ir Kraujo ir galiu pasakyti ar esi tin
kamas apsivedimui. Aš gydau Užsisenėjusias Kraujo Ligas su 606 ir 914 ir kitais vėliausiais vaistais.

Aš turiu įrengęs savų pilniausių Laboratorijų kur mano pacientai gauna vaistus be-ėjimo į vais
tines. Aš noriu kad jus žinotumėt jog mano gydymas yra geriausias, mano vaistai vėliausi, mano 
egzaminavimas atsargiausias jr pertikmiantis jus jog aš suprasiu jūsų ligų.

Aš nieko nerokuosiu už egzaminavimų, pasitarimų ir patarimus, sykiu ir X-Spindulius jeigu pas 
mane gydysitės. Ateikit pas mane su pasitikėjimu ir pasakykit man savo bėdas savoje kalboje ir 
aš parodysiu kų galiu padaryt jums, kaip padariau tūkstančiams ktų žmonių. Aš esu gatavas su
teikti jums jūsų norimas pasekmes už tokių kainų kokių jus ^ralit mokėti. ■ Mes kalbam Lietuviškai.

DR. BAILEY “SPECIALISTAS”
Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 8 vakare. s: Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po pietų.

5311 EUCLID AVE. Netoli E. 55th St. ROOM 222, Antros Grindis
M—CLEVELAND, OHIO
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